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1. Introducció
A Catalunya, és la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral (SGSSL), com a autoritat laboral,
l’encarregada de coordinar els diferents sistemes d’informació relatius a la seguretat i salut laboral.
Una de les accions que duu a terme la SGSSL, des del 2005, és l’Enquesta catalana de seguretat i salut
laboral1,2 (ECCT) dirigida a treballadorsa i a empreses. Aquestes enquestes són molt importants ja que
recullen informació sobre la situació de la seguretat i salut dels treballadors i la gestió de la prevenció
de riscos laborals que es du a terme a les empreses.
Concretament, la informació relativa a la gestió de la prevenció es recull mitjançant el qüestionari
dirigit a les empreses. Entre la informació que s’hi recull, es troben els recursos humans destinats a la
prevenció, les pràctiques de participació i consulta dels treballadors i qüestions relacionades amb el
desenvolupament de les diferents activitats preventives, amb l’objectiu d’obtenir un conjunt
d’indicadors que contribueixin a orientar les actuacions preventives tant pel que fa a les polítiques
públiques com a les que desenvolupen tots els agents implicats en la seguretat i la salut laboral.
Atesa la importància que les dades que es recullin en els diferents sistemes d’informació siguin de
qualitat i fiables3,4, i al fet que es detectessin algunes incoherències al moment d’analitzar les dades
recollides en la primera edició de l’enquesta de gestió1, la SGGSL va engegar el 2011, paral·lelament
al desenvolupament de la II ECCT2, un programa específic. Aquest programa tenia per objectiu
recollir les mateixes dades del qüestionari d’empreses de la II ECCT però amb un mètode de recollida
basat en una comprovació documental de la informació realitzada per tècnics dels centres de
seguretat i salut laboral (CSSL) dels diferents territoris (experts en la matèria i sense cap interès en
les categories de resposta), en el marc d’entrevistes amb els responsables de prevenció de l’empresa
i en presència dels delegats de prevenció, en cas que n’hi hagués.
Posteriorment, es va comparar la informació provinent de les dues fonts (II ECCT i programa
específic) i es va evidenciar l’existència de diferències substancials en la informació procedent de
cada una de les fonts. Aquest fet va fer que la SGSSL es qüestionés la conveniència de continuar fent
l’enquesta de gestió de la prevenció dirigida a les empreses tal com s’estava fent.
Finalment, la SGGSL va optar per recollir la informació sobre gestió de la prevenció, el 2014,
mitjançant el programa alternatiu a l’ECCT, ja que es va comprovar que aportava dades de més
qualitat que les de l’enquesta, a causa en part del mètode de recollida de la informació (comprovació
documental efectuada per tècnics de l’autoritat laboral vs. enquesta autocontestada per
l’empresari).
D’altra banda, es va aprofitar el canvi d’estratègia per revisar i refer el qüestionari d’empreses, ja que
també s’havia detectat la necessitat de fer-ho5, amb l’objectiu que la informació que es recollís
correspongués més adequadament a la realitat i fos més profitosa a l’hora d’endegar accions i
programes per part de l’autoritat laboral.

a

El terme treballadors s’utilitza al llarg de tot l’informe per referir-se a treballadors i treballadores.
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1.1 Objectiu
L’objectiu del programa desenvolupat el 2014 va ser conèixer la situació de la gestió de la prevenció
de riscos laborals a les empreses i centres de treball de Catalunya, així com obtenir indicadors sobre
els quals sustentar les diferents accions i programes que du a terme la SGSSL.

2. Material i mètodes
2.1 Tipus d’estudi i població de referència
Es tracta d’un estudi transversal.
La població de referència han estat les empreses de Catalunya amb un o més treballadors afiliats a la
Seguretat Social a data 31 de desembre de 2013 (N=210.259)6. Aquestes empreses agrupen
2.261.970 treballadors a Catalunya (taula 1 i 2).
S’han exclòs les empreses que pertanyen a organismes extraterritorials, treballadors de la llar,
comunitats de veïns i empreses de les quals no es coneix la província.
Taula 1. Població d’empreses a Catalunya segons territori i plantilla de l’empresa, i percentatge de cada
estrat de grandària respecte al territori
Plantilla de l’empresa

Barcelona
n
%

Girona
n

Lleida
%

n

%

Tarragona
n
%

Total
n

%

1 a 5 treballadors

112.457

74,30

18.326

78,05

11.596

79,09

16.608

80,02

158.987

75,61

6 a 10 treballadors

17.097

11,30

2.518

10,72

1.479

10,09

1.971

9,50

23.065

10,97

11 a 25 treballadors

12.548

8,29

1.673

7,13

1.011

6,90

1.317

6,35

16.549

7,87

26 a 49 treballadors

4.679

3,09

546

2,33

334

2,28

421

2,03

5.980

2,84

50 a 249 treballadors

3.817

2,52

369

1,57

215

1,47

365

1,76

4.766

2,27

433

0,29

38

0,16

18

0,12

46

0,22

535

0,25

332

0,22

10

0,04

8

0,05

27

0,13

377

0,18

151.363

100

23.480

100

14.661

100

20.755

100

210.259

100

250 a 499 treballadors
> 499 treballadors
TOTAL

Taula 2. Població assalariada a Catalunya segons territori i plantilla de l’empresa, i percentatge de cada
estrat de grandària respecte al territori
Plantilla de l’empresa

Barcelona
n
%

Girona
n

Lleida
%

n

%

Tarragona
n
%

Total
n

%

1 a 5 treballadors

232.788

12,63

37.757

23,53

23.390

23,60

33.091

20,76

327.026

14,46

6 a 10 treballadors

129.025

7,00

18.841

11,74

11.134

11,24

14.681

9,21

173.681

7,68

11 a 25 treballadors

200.790

10,89

26.604

16,58

16.067

16,21

21.031

13,19

264.492

11,69

26 a 49 treballadors

164.358

8,92

18.910

11,79

11.702

11,81

14.570

9,14

209.540

9,26

50 a 249 treballadors

383.725

20,82

35.486

22,12

20.111

20,30

36.249

22,74

475.571

21,02

250 a 499 treballadors

151.076

8,20

12.072

7,52

6.033

6,09

15.600

9,79

184.781

8,17

> 499 treballadors

581.263

31,54

10.772

6,71

10.656

10,75

24.188

15,17

626.879

27,71

100

160.442

100

99.093

100

159.410

100

TOTAL

1.843.025
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2.261.970

2

100

2.2 Font d’informació, subjectes d’estudi, període de recollida
La font de les dades relativa a les empreses va ser la Tresoreria General de la Seguretat Social per
mitjà del Gabinet Tècnic del Departament d’Empresa i Ocupació.
La població d’estudi es va constituir amb una mostra representativa de les empreses de Catalunya
amb un o més treballadors afiliats a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2013.
El període de recollida de les dades o d’estudi va ser de l’1 de març al 30 de juny de 2014.

2.3 Càlcul de la mostra
La mostra s’ha obtingut seguint un disseny estratificat aproporcional per àmbit territorial i grandària
de l’empresa segons la plantilla de treballadors de l’empresa.
Els talls per establir les diferents categories de grandària d’empresa es van establir amb relació a
determinats aspectes de la normativa de PRL7,8,9,10. Aquestes categories i la seva raó de ser s’indiquen
a continuació:
 1 a 5 treballadors: fins a 5 treballadors, la normativa no preveu delegats de prevenció.
 6 a 10 treballadors: de 6 a 10 treballadors, la normativa preveu delegats de prevenció si així ho
decideixen els treballadors per majoria, i fins a 10 treballadors l’empresari pot assumir la
gestió de la PRL en cas d’empreses amb diversos centres de treball, sempre que no realitzi
activitats de l’annex I del Reial decret 39/1997 i compleixi certs requisits.
 11 a 25 treballadors: fins a 25 treballadors, l’empresari pot assumir la PRL en cas d’empreses
amb un únic centre de treball, sempre que no realitzi activitats de l’annex I del Reial decret
39/1997 i compleixi certs requisits.
 26 a 49 treballadors: fins a 49 treballadors, la normativa no preveu constitució de comitè de
seguretat i salut laboral.
 50 a 249 treballadors: a partir de 50 treballadors, la normativa preveu constitució de comitè de
seguretat i salut laboral.
 250 a 499 treballadors: a partir de 250 treballadors s’ha d’establir un servei de prevenció propi
en empreses amb activitats de l’annex I del Reial decret 39/1997.
 Més de 499 treballadors: a partir de 499 treballadors l’empresa ha d’establir un servei de
prevenció propi, tot i no realitzar activitats de l’annex I del Reial decret 39/1997.
Establerts els estrats, les empreses van ser elegides de manera aleatòria11 dins de cada estrat, tot i
que es va assignar una probabilitat més gran de ser escollides a les empreses amb una plantilla més
gran. D’aquesta manera es va aconseguir abastar un nombre més gran de treballadors i reduir els
intervals de confiança en els estrats corresponents a les empreses amb plantilla més gran. Finalment,
la mida de la mostra va ser de 657 empreses (taula 3).
L’error mostral era de ±4,2%, calculat per estimar prevalences en universos finits amb un nivell de
confiança del 95% i sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=0,5).
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Taula 3. Distribució de la mostra d’empreses per estrats de grandària i territori
Estrats de grandària
de l’empresa

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

1 a 5 treballadors

130

25

25

25

205

6 a 10 treballadors

64

16

14

16

110

11 a 25 treballadors

58

12

11

13

94

26 a 49 treballadors

46

9

9

10

74

50 a 249 treballadors

44

8

8

10

70

250 a 499 treballadors

33

7

6

8

54

> 499 treballadors

32

6

4

8

50

TOTAL

407

83

77

90

657

2.4 Prova pilot
Prèviament a l’execució del programa, es va mantenir una reunió amb els tècnics dels CSSL per
presentar el qüestionari i el protocol, amb l’objectiu de resoldre dubtes, explicar la metodologia que
s’havia de seguir i unificar els criteris pel que fa a la recollida de la informació.
Posteriorment es va realitzar una prova pilot amb una selecció d’empreses de diferents tipologies
(estrats). En el marc de la prova pilot, cada tècnic va realitzar dues visites a empreses de diferent
tipologia (empresa petita amb un únic centre de treball; empresa gran amb un únic centre de treball;
empresa petita o mitjana amb diversos centres de treball; empresa gran amb diversos centres de
treball dins i fora de Catalunya; empresa amb servei de prevenció propi; empresa amb servei de
prevenció mancomunat; empresa amb servei de prevenció aliè, etc.).
L’objectiu d’aquesta prova pilot va ser testar el procediment del programa i el qüestionari per
detectar si hi havia algun aspecte que pogués crear confusió o susceptible de millora i poder-ho
resoldre en el programa.
En aquesta prova pilot els tècnics van recollir la informació del qüestionari per a cada empresa que
se’ls va assignar i, posteriorment, van reportar les dificultats que es van trobar en la recollida de les
dades, en la comprovació documental, així com els dubtes que els van sorgir pel que fa a la
interpretació de les preguntes i d’altres propostes de millora.
A partir de les propostes i dubtes fetes pels tècnics dels CSSL es va elaborar la versió definitiva del
protocol del programa i del qüestionari.

2.5 Mètode de recollida de la informació
Primer de tot, els tècnics del CSSL realitzaven un primer contacte telefònic amb les empreses per
informar-los sobre la seva inclusió en el programa, l’objectiu d’aquest i per concretar un dia per fer la
visita a l’empresa. En aquest primer contacte telefònic es sol·licitava que, sempre que fos possible, la
persona que rebés el tècnic fos la persona responsable o que coordina els temes de prevenció de
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riscos laborals a l’empresa, així com la presència del delegat de prevenció, en cas que n’hi hagués.
També es demanava que tinguessin preparada, per al dia de la visita, la documentació de què
disposessin relacionada amb la gestió de la prevenció de riscos laborals.
El dia de la visita el tècnic duia a terme, en els casos en què era pertinent, una comprovació
documental de la informació i anotava en el qüestionari en paper totes les respostes corresponents
als diferents ítems. Per a alguns ítems, la informació s’havia de verificar preguntant als treballadors,
delegats de prevenció, o a d’altres persones.
Per finalitzar l’actuació, un cop al CSSL els tècnics havien d’introduir tota la informació en unes bases
de dades comunes creades per a aquesta finalitat.

2.6 Variables d’estudi
Les variables d’estudi van ser els diferents ítems recollits en el qüestionari, així com les variables
utilitzades en l’estratificació.
Les variables estan agrupades en els apartats següents:
 Informació prèvia:
 Informació del tècnic i del CSSL
 Identificació de l’empresa
 Informació de la visita
 Caracterització de l’empresa
 Modalitat d’organització preventiva:
 Modalitat d’organització preventiva
 Assumpció per l’empresari
 Treballador/s designat/s
 Servei de prevenció propi
 Servei de prevenció mancomunat
 Servei de prevenció aliè
 Activitats preventives:
 Activitats preventives
 Avaluació de riscos
 Agents químics
 Equips de treball i instal·lacions
 Mesures d’emergència
 Integració de la prevenció de riscos laborals a l’empresa
 Investigació de danys a la salut
 Formació i informació
 Medicina del treball
 Participació i consulta:
 Participació i consulta
 Comitè de seguretat i salut laboral
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 Coordinació empresarial
 Auditoria i control de l’organització preventiva
 Valoració SPA
Cal destacar que en funció de l’aspecte sobre el qual es volia recollir informació, el marc temporal
(període de referència) podria presentar diferències. Per exemple, respecte a si l’empresa disposava
de pla de prevenció o d’avaluació de riscos, es va considerar que sí, en cas que aquests fossin vigents,
sense importar l’any en què s’havien elaborat. De manera semblant, es va valorar si els treballadors
estaven formats respecte els riscos del seu lloc de treball o funció sense considerar quan es va fer
aquesta formació. En canvi, per valorar si s’havien realitzat altres activitats preventives es va
considerar un període de temps concret, per exemple, el període comprès entre 2012 i 2013 per a la
investigació de danys a la salut patits pels treballadors, o l’any 2013 per als exàmens de salut
realitzats per l’empresa.

2.7 Anàlisi de les dades
S’ha realitzat una anàlisi descriptiva de les empreses incloses en l’estudi (n i %, sense ponderar).
La resta de resultats es presenten ponderats, d’acord amb les variables d’estratificació del disseny
mostral (àmbit territorial i grandària de l’empresa) per garantir la correcció de la inferència de
resultats a la població d’empreses i treballadors de Catalunya.
Per a les variables categòriques s’han estimat les prevalences dels diferents ítems recollits en el
qüestionari amb els respectius intervals de confiança al 95% (IC95%), de manera global i, en alguns
casos, segons la grandària de l’empresa o la modalitat d’organització preventiva.
Quant a la interpretació dels intervals de confiança, el límit inferior correspon al valor mínim que
podria tenir el paràmetre en qüestió i el límit superior al valor màxim que tindria l’estimació
obtinguda. A l’hora de comparar els resultats obtinguts entre dos grups diferents, s’entén que les
diferències són significatives quan els intervals de confiança de cadascun dels grups no se solapen.
La població d’empreses o treballadors (N) a les quals fan referència les prevalences presentades en
l’apartat “Resultats” es recullen en les diferents taules.
En el cas d’algunes variables amb escales de resposta tipus Likert, com són les preguntes referents als
equips de treball i l’ítem que tracta sobre si l’empresari disposa de documentació sobre els
procediments d’actuació específics de vigilància de la salut, s’han recodificat les categories de
resposta de 5 a 4 categories, ajuntant les categories “Tots” i “Gairebé tots” i les categories “Sempre”
i “Moltes vegades” en una sola.
Pel que fa a les variables contínues, s’han estimat les mitjanes amb els seus intervals de confiança i
també la moda amb el rang per a algun ítem en concret.
En els casos en què s’ha considerat pertinent, es presenta una estimació del nombre de treballadors
a Catalunya i percentatge de treballadors sobre el total de treballadors a Catalunya.
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3. Resultats
3.1 Unitats d’estudi
La taxa de resposta12 ha estat del 86,3%, per tant les unitats d’estudi provinents de la mostra inicial
són 567 empreses (taula 4), amb un error mostral resultant del ±4,1%.
Taula 4. Empreses incloses i excloses sobre la mostra inicial i segons territori
Mostra inicial
n
%

Territori

Incloses (visitades)
n
%

Excloses
n

%

% incloses sobre
la mostra inicial

Barcelona

407

61,9

332

58,6

75

83,3

81,6

Girona

83

12,6

77

13,6

6

6,7

92,8

Lleida

77

11,7

73

12,9

4

4,4

94,8

Tarragona
TOTAL

90
657

13,7
100,0

85
567

15,0
100,0

5
90

5,6
100,0

94,4
86,3

3.2 Característiques de les empreses incloses en l’estudi
La distribució de les empreses en funció de la seva grandària (plantilla) es pot veure a la taula 5. El
gruix més gran són empreses d’1 a 5 treballadors, 68,5% de les empreses, i disminueix a mesura que
augmenta la plantilla de l’empresa, tal com succeeix en la població.
Taula 5. Distribució de les empreses incloses en l’estudi segons plantilla de l’empresa (en el moment de la
visita) a Catalunya
Plantilla de l’empresa

% (IC95%)

1 a 5 treballadors

68,5 (65,5 - 71,3)

6 a 10 treballadors

14,8 (12,0 - 18,1)

11 a 25 treballadors

9,2 (8,2 - 10,2)

26 a 49 treballadors

3,7 (3,3 - 4,2)

50 a 249 treballadors

3,2 (2,8 - 3,8)

250 a 499 treballadors

0,2 (0,1 - 0,3)

> 499 treballadors

0,4 (0,3 - 0,5)

N=210.259 empreses

Un 85,8% de les empreses tenen un únic centre de treball. Entre aquestes, la gran majoria són
empreses d’1 a 5 treballadors, un 74,5% d’empreses. Tenint en compte l’estrat de grandària de
l’empresa, cal destacar que gairebé la totalitat d’empreses de més de 499 treballadors tenen
diversos centres de treball, un 98,3% (taules 6 i 7).
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Taula 6. Tipologia d’empresa segons grandària de l’empresa (% dins de cada estrat de grandària) a Catalunya
Plantilla de l’empresa

Un únic centre de treball

Diversos centres de treball

Total

% (IC95%)

% (IC95%)

%

1 a 5 treballadors

93,3 (88,0 - 96,4)

6,7 (3,6 - 12,0)

100

6 a 10 treballadors

75,9 (62,7 - 85,5)

24,1 (14,5 - 37,3)

100

11 a 25 treballadors

77,6 (66,7 - 85,7)

22,4 (14,3 - 33,3)

100

26 a 49 treballadors

60,1 (46,9 - 71,9)

39,9 (28,1 - 53,1)

100

50 a 249 treballadors

38,9 (27,0 - 52,3)

61,1 (47,7 - 73,0)

100

250 a 499 treballadors

33,2 (18,2 - 52,6)

66,8 (47,4 - 81,8)

100

1,7 (0,3 - 10,9)

98,3 (89,1 - 99,7)

100

85,8 (82,0 - 89,0)

14,2 (11,0 - 18,0)

100

> 499 treballadors
TOTAL
N=210.259 empreses

Taula 7. Tipologia d’empresa per estrat de grandària de l’empresa (% dins de cada tipologia) a Catalunya
Plantilla de l’empresa

Un únic centre de treball

Diversos centres de treball

% (IC95%)

% (IC95%)

1 a 5 treballadors

74,5 (71,1 - 77,6)

32,2 (19,8 - 47,8)

6 a 10 treballadors

13,1 (10,3 - 16,5)

25,2 (15,3 - 38,6)

11 a 25 treballadors

8,3 (7,0 - 9,8)

14,5 (9,1 - 22,2)

26 a 49 treballadors

2,6 (2,1 - 3,3)

10,6 (6,9 - 15,8)

50 a 249 treballadors

1,5 (1,0 - 2,1)

14,0 (9,9 - 19,5)

250 a 499 treballadors

0,1 (0,0 - 0,1)

0,9 (0,6 - 1,6)

> 499 treballadors

0,0 (0,0 - 0,1)

2,7 (1,7 - 4,0)

100

100

TOTAL
N=210.259 empreses

Un 16,3% de les empreses realitzen alguna de les activitats de l’annex I del RD 39/19979. Aquestes
empreses poden realitzar simultàniament diverses activitats de l’annex I. Destaca el 7,2% que
realitzen “activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb risc de
caiguda d’altura o sepultament” i el 4,5% que realitzen “treballs amb exposició a agents tòxics i molt
tòxics” (taula 8).
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Taula 8. Empreses que realitzen activitats de l’annex I del RD 39/1997 a Catalunya
Activitats de l’annex I del RD 39/1997

% (IC95%)

Alguna activitat de l’annex I

16,3 (12,5 - 21,2)

Radiacions ionitzants

2,5 (1,2 - 5,2)

Agents tòxics i molt tòxics

4,5 (2,5 - 7,7)

Productes químics d’alt risc

1,1 (0,4 - 3,2)

Agents biològics grup 3 i 4

2,8 (1,5 - 4,9)

Explosius

0,1 (0,0 - 0,5)

Mineria, sondeig, plataformes marines

0,2 (0,0 - 1,1)

Immersió sota aigua

0,2 (0,0 - 0,6)

Construcció, excavació, moviment de terres i túnels
Activitats siderúrgiques i navals

7,2 (4,6 - 11)
0,0 (0,0 - 0,0)

Gasos comprimits, liquats, dissolts

0,9 (0,3 - 2,5)

Concentracions elevades de pols silici

0,2 (0,1 - 0,9)

Risc elèctric d’alta tensió

0,4 (0,1 - 0,9)

N=210.259 empreses

Si es té en compte la grandària de l’empresa, són les empreses de més de 499 treballadors les que
realitzen més activitats de l’annex I, un 48,8% (taula 9).
Taula 9. Empreses amb alguna activitat de l’annex I del RD 39/1997 segons plantilla de l’empresa a Catalunya
Plantilla de l’empresa

% (IC95%)

1 a 5 treballadors

15,3 (10,2 - 22,3)

6 a 10 treballadors

10,1 (5,4 - 18,2)

11 a 25 treballadors

28,7 (19,6 - 40,0)

26 a 49 treballadors

12,6 (6,9 - 22,0)

50 a 249 treballadors

31,9 (20,8 - 45,4)

250 a 499 treballadors

31,5 (17,1 - 50,7)

> 499 treballadors

48,8 (30,7 - 67,1)

TOTAL

16,3 (12,5 - 21,2)

N=210.259 empreses

En relació amb els riscos emergents i, concretament, a l’exposició a nanomaterials, el 0,1%
d’empreses utilitzen nanopartícules, el 6,4% de les empreses desconeixien si n’utilitzen i la resta
d’empreses considera que no n’utilitzen (taula 10).
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Taula 10. Empreses que utilitzen nanomaterials a Catalunya
Ús de nanomaterials

% (IC95%)

Sí

0,1 (0,0 - 0,4)

No ho saben

6,4 (3,8 - 10,6)

No

93,5 (89,4 - 96,1)

N=210.259 empreses

3.3 Modalitat d’organització preventiva
En relació amb la modalitat d’organització preventiva de què disposa l’empresa (taula 11), un 24,5%
de les empreses a Catalunya no en té cap, fet que afectaria 144.341 treballadors (6,4%).
Cal destacar que gairebé un 70% de les empreses tenen exclusivament servei de prevenció aliè (SPA),
les quals abastarien gairebé un 55% dels treballadors de Catalunya.
Taula 11. Percentatge d’empreses a Catalunya segons modalitat d’organització preventiva de l’empresa i
nombre de treballadors que aglutinen aquestes empreses
Empreses

Treballadors

N=210.259

N=2.261.970

% (IC95%)

n (%)

24,5 (19,4 - 30,5)

144.341 (6,4)

Assumpció per part de l’empresari (EA) exclusiu

2,4 (1,0 - 5,7)

13.655 (0,6)

Treballador/s designat/s (TD) exclusiu

0,8 (0,2 - 3,2)

14.631 (0,6)

Servei de prevenció propi (SPP) exclusiu

0,1 (0,0 - 0,5)

58.570 (2,6)

Servei de prevenció mancomunat (SPM) exclusiu

1,0 (0,3 - 3,1)

138.207 (6,1)

Tipus de modalitat d’organització preventiva
CAP

Servei de prevenció aliè (SPA) exclusiu

69,6 (63,5 - 75,0)

1.127.121 (54,8)

EA+SPA

0,5 (0,1 - 3,8)

4.791 (0,2)

TD+SPA

0,4 (0,2 - 1,0)

32.244 (1,4)

SPP+SPA

0,2 (0,1 - 0,4)

360.930 (16,0)

SPM+SPA

0,4 (0,2 - 0,6)

255.849 (11,3)

Tenint en compte la grandària de l’empresa, destaquen les empreses d’11 a 249 treballadors que
disposen exclusivament de SPA, amb percentatges que oscil·len entre el 82% i el 88%. D’altra banda,
les empreses que no disposen de cap tipus d’organització preventiva es concentren en les empreses
d’1 a 5 i de 6 a 10 treballadors, amb un 28,9% i un 26,8% (taula 12).
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Taula 12. Modalitat d’organització preventiva de l’empresa segons plantilla de l’empresa a Catalunya
Tipus de modalitat d’organització preventiva
CAP

1 a 5 treb.

6 a 10 treb.

11 a 25 treb.

26 a 49 treb.

50 a 249 treb.

250 a 499 treb.

> 499 treb.

% (IC95%)

% (IC95%)

% (IC95%)

% (IC95%)

% (IC95%)

% (IC95%)

% (IC95%)

6,1 (2,4 - 14,5)

2,4 (0,5 - 10,3)

3,4 (0,8 - 12,7)

-

-

28,9 (22,0 - 37,1) 26,8 (16,6 - 40,3)

Assumpció per part de l’empresari (EA) exclusiu

3,5 (1,4 - 8,2)

-

-

-

-

-

-

Treballador/s designat/s (TD) exclusiu

0,8 (0,1 - 5,5)

-

3 ,0 (0,7 - 11,3)

-

-

-

-

Servei prevenció propi (SPP) exclusiu

-

-

-

-

2,1 (0,3 - 13,1)

-

16,8 (3,5 - 52,7)

0,8 (0,1 - 5,5)

-

1,5 (0,2 - 10,0)

5,2 (1,7 - 14,9)

1,8 (1,8 - 10,9)

1,0 (0,2 - 4,8)

15,2 (6,2 - 32,7)

Servei prevenció mancomunat (SPM) exclusiu
Servei prevenció aliè (SPA) exclusiu

65,2 (56,9 - 72,7) 73,2 (59,7 - 83,4) 87,9 (78 - 93,7) 86,8 (75,9 - 93,2) 82,1 (70,3 - 89,8) 59,5 (38,4 - 77,5)

6,1 (2,0 - 17,3)

EA+SPA

0,8 (0,1 - 5,5)

-

-

-

-

-

-

TD+SPA

-

-

1,5 (0,2 - 10,0)

5,6 (2,0 - 14,7)

2,8 (0,7 - 9,8)

1,8 (0,3 - 10,5)

-

SPP+SPA

-

-

-

-

2,0 (0,3 - 10,3)

8,3 (2,2 - 27,1)

36,0 (22,3 - 52,4)

SPM+SPA

0,0 (0,0 - 0,1)

-

-

-

6,0 (2,2 - 15,4)

29,4 (13,3 - 53,2) 26,0 (14,9 - 41,4)

N=210.259 empreses
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Entre les empreses que realitzen activitats de l’annex I (taula 13), un 83,7% de les empreses disposen
exclusivament de servei de prevenció aliè i un 12,5% no disposen d’organització preventiva.
Taula 13. Modalitat d’organització preventiva en les empreses que realitzen activitats de l’annex I del RD
39/1997
Modalitat d’organització preventiva
CAP
Assumpció per part de l’empresari (EA) exclusiu

% (IC95)
12,5 (5,0 - 28,0)
-

Treballador/s designat/s (TD) exclusiu

0,8 (0,1 - 5,9)

Servei de prevenció propi (SPP) exclusiu

0,8 (0,2 – 3,0)

Servei de prevenció mancomunat (SPM) exclusiu

0,5 (0,1 - 1,9)

Servei de prevenció aliè (SPA) exclusiu

83,7 (69,4 - 92,1)

EA+SPA

-

TD+SPA

0,6 (0,1 - 2,5)

SPP+SPA

0,8 (0,4 - 1,9)

SPM+SPA

0,2 (0,1 - 0,5)

N=34.272 empreses

Les empreses de 250 a 499 treballadors que realitzen activitats de l’annex I (taula 14) tenen
majoritàriament un servei de prevenció aliè de manera exclusiva (un 66,7% de les empreses), malgrat
que la normativa estableix que aquestes empreses han de disposar de servei de prevenció propi o, si
més no, mancomunat de grup.
Taula 14. Modalitat d’organització preventiva de les empreses de 250 a 499 treballadors que realitzen
activitats de l’annex I del RD 39/1997
Tipus de modalitat d’organització preventiva
Servei de prevenció mancomunat (SPM) exclusiu

% (IC95)
3,0 (0,5 - 17,2)

Servei de prevenció aliè (SPA) exclusiu

66,7 (36,9 - 87,3)

SPP+SPA

13,2 (1,8 - 56,0)

SPM+SPA

17,0 (7,5 - 34,1)

N=168 empreses

3.4 Recursos disponibles de l’organització preventiva de l’empresa
La informació corresponent a la formació preventiva de què disposa l’empresari quan assumeix la
gestió de la prevenció o el treballador designat per l’empresari, de manera exclusiva o combinada
amb un SPA, es mostra a la taula 15. S’ha de remarcar, però, que els intervals de confiança són molt
amplis com a conseqüència de l’escassetat d’empreses amb aquestes modalitats d’organització
preventiva.

Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2014

12

Taula 15. Recursos disponibles quan l’empresari assumeix la gestió de la prevenció o quan designa un o
diversos treballadors per fer-ho
Tipus de formació i dedicació

% (IC95%)

Assumpció per part de l’empresari
Tècnic nivell superior (600 hores)
Tècnic nivell intermedi (300 hores)

33,3 (3,3 - 88,2)
0,0 (0,0 - 0,0)

Tècnic nivell bàsic (30-50 hores)

47,8 (5,4 - 93,6)

Cap

18,9 (0,5 - 92,1)

Treballador/s designat/s
Tècnic nivell superior (600 hores)

6,0 (0,8 - 33,8)

Tècnic nivell intermedi (300 hores)

16,0 (1,9 - 65,4)

Tècnic nivell bàsic (30-50 hores)

67,2 (31,4 - 90,1)

Cap
Hores/setmanals dedicació (mitjana)

10,9 (0,7 - 68,5)

El TD disposa de recursos adequats i suficients

25,4 (5,7 - 65,8)

3,72 (1,03 - 6,4)

Assumpció per part d’empresari: N=6.097 empreses / Treballador designat: N=2.523 empreses

Pel que fa als recursos disponibles a les empreses amb servei de prevenció propi (SPP), servei de
prevenció mancomunat (SPM) o aliè (SPA), s’ha creat la variable “tècnic equivalent” que correspon al
nombre de tècnics dedicats a una disciplina preventiva en el supòsit d’una jornada completa per cada
1.000 treballadors, entre les empreses que han assumit la disciplina preventiva en concret. En el cas
de la disciplina de medicina del treball, només s’han comptabilitzat les empreses amb SPP o SPM
exclusiu per calcular els tècnics equivalents per cada 1.000 treballadors.
Respecte a les empreses que disposen de servei de prevenció propi (SPP), el nombre de disciplines
per tècnic de nivell superior és de 2,52. La dedicació setmanal dels tècnics de nivell intermedi és de
30,64 hores (taula 16).
Taula 16. Recursos disponibles als serveis de prevenció propis
Recursos disponibles

Mitjana (IC95%)

Tècnics de nivell superior
Nombre de disciplines per tècnic

2,52 (2,08 - 2,96)

Tècnic equivalent SEGURETAT (per cada 1.000 treballadors)

2,03 (-0,53 - 4,59)

Tècnic equivalent HIGIENE (per cada 1.000 treballadors)

2,15 (-1,2 - 5,5)

Tècnic equivalent ERGONOMIA i PSICO (per cada 1.000 treballadors)

1,81 (-0,75 - 4,37)

Tècnic equivalent MEDICINA (per cada 1.000 treballadors)

0,33 (0,33 - 0,33)

Tècnics de nivell intermedi
Dedicació setmanal (hores)
Tècnic equivalent (per cada 1.000 treballadors)

30,64 (20,77 - 40,5)
0,29 (0,03 - 0,55)

Infermers/eres del treball
Dedicació setmanal (hores)

5,68 (5,68 - 5,68)

Tècnic equivalent (per cada 1.000 treballadors)

0,07 (-0,02 - 0,15)

SPP (modalitat exclusiva i combinada amb SPA): N=630 empreses / SPP (modalitat exclusiva): N=210 empreses
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Els recursos de què disposen els serveis de prevenció mancomunat (SPM) també es poden veure a la
taula 17.
Taula 17. Recursos disponibles als serveis de prevenció mancomunats
Recursos disponibles

Mitjana (IC95%)

Tècnics de nivell superior
Nombre de disciplines per tècnic

2,65 (2,38 - 2,92)

Tècnic equivalent SEGURETAT (per cada 1.000 treballadors)

0,93 (0,75 - 1,12)

Tècnic equivalent HIGIENE (per cada 1.000 treballadors)

0,65 (0,55 - 0,75)

Tècnic equivalent ERGONOMIA i PSICO (per cada 1.000 treballadors)

0,64 (0,56 - 0,71)

Tècnic equivalent MEDICINA (per cada 1.000 treballadors)

0,39 (0,19 - 0,59)

Tècnics de nivell intermedi
Dedicació setmanal (hores)

27,63 (26,39 - 28,88)

Tècnic equivalent (per cada 1.000 treballadors)

0,15 (0,05 - 0,25)

Infermers/eres del treball
Dedicació setmanal (hores)

38,56 (36,56 - 40,56)

Tècnic equivalent (per cada 1.000 treballadors)

0,17 (0,05 - 0,29)

SPM (modalitat exclusiva i combinada amb SPA): N=2.944 empreses / SPM (modalitat exclusiva): N=2.102 empreses

Quant als recursos disponibles per a la disciplina de medicina del treball quan l’assumeixen els SPP i
SPM de manera exclusiva, si es comptabilitzen els metges del treball de què disposen aquestes
empreses i els seus treballadors sense ponderar, s’obté que disposen de 0,58 tècnics equivalents per
cada 1.000 treballadors.
En el cas de serveis de prevenció aliens (SPA), la dedicació anual dels tècnics del SPA a cada empresa
de manera presencial és 6,88 hores (taula 18). Aquesta dedicació exclou les hores dedicades a
formació dels treballadors i als exàmens de salut, però inclou activitats que poden correspondre a les
4 disciplines preventives.
Taula 18. Recursos disponibles del servei de prevenció aliè cap a l’empresa
SPA
Recursos disponibles
Dedicació anual (hores)
Tècnic equivalent (per cada 1.000 treballadors)

SPA exclusiu

N=149.494

N=146.340

Mitjana (IC95%)

Mitjana (IC95%)

6,88 (5,19 - 8,57)
0,53 (0,43 - 0,63)

5,78 (4,4 - 7,15)
0,54 (0,44 - 0,64)

Les principals activitats contractades (taula 19) per les empreses als SPA són l’elaboració del pla de
prevenció, l’avaluació de riscos, la planificació de l’activitat preventiva, les revisions mèdiques i les
activitats de formació i informació als treballadors, amb percentatges que superen el 90%.
Les activitats menys contractades són mesuraments higiènics i estudis ergonòmics, psicosocials i
d’adequació d’equips de treball.

Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2014

14

En cas d’empreses que disposen d’una modalitat combinada, és a dir, amb recursos propis i SPA,
l’activitat que més es contracta als SPA són les revisions mèdiques, en un 98,3% dels casos.
De les empreses amb modalitat combinada, el 86% controlen les activitats contractades al SPA i
abastarien 653.815 treballadors de Catalunya (28,9%). Aquest percentatge és considerablement
superior al de les empreses que tenen només SPA, en què només un 44,8% dels casos controlen que
les actuacions del SPA s’ajustin al contracte, situació en què es trobarien 1.238.751 treballadors de
Catalunya (54,8%).
Taula 19. Activitats contractades per l’empresa al servei de prevenció aliè el 2014

Activitats contractades per l’empresa al SPA

Empreses amb
SPA

Empreses amb
SPA exclusiu

Empreses amb SPA
+ altra modalitat

N=149.494

N=146.340

N=3.154

% (IC95%)

% (IC95%)

% (IC95%)

Pla de prevenció i documentació sistema de gestió SSL

92,7 (87,9 - 95,7)

94,2 (89,4 - 96,9)

25,7 (17,2 - 36,5)

Avaluació de riscos laborals

95,3 (91,2 - 97,6)

96,9 (92,7 - 98,7)

27,2 (18,5 - 37,9)

Revisió avaluació de riscos

87,3 (81,7 - 91,3)

88,7 (83,1 - 92,6)

25,0 (16,5 - 35,9)

Planificació activitat preventiva

94,9 (90,4 - 97,3)

96,4 (91,8 - 98,5)

26,7 (18,1 - 37,5)

Investigació AT i altres danys a la salut (tots)

35,7 (29,5 - 42,5)

36,4 (30,1 - 43,3)

3,1 (1,9 - 5,0)

Investigació AT i altres danys a la salut (només greus)

46,7 (40,2 - 53,4)

47,4 (40,8 - 54,1)

17,6 (10,1 - 28,8)

Control eficàcia de les mesures preventives

78,5 (72,0 - 83,8)

79,8 (73,3 - 85,0)

22,6 (14,7 - 33,0)

Revisions mèdiques

91,2 (86,2 - 94,6)

91,1 (85,9 - 94,5)

98,3 (96,1 - 99,3)

Estudis epidemiològics de vigilància de la salut

46,2 (39,4 - 53,2)

46,7 (39,8 - 53,7)

26,9 (20,0 - 35,1)

Mesures d’actuació davant emergències

85,5 (79,8 - 89,8)

87,1 (81,3 - 91,2)

16,5 (10,2 - 25,5)

Formació de persones treballadores

91,7 (86,4 - 95,1)

93,0 (87,7 - 96,2)

32,3 (23,8 - 42,2)

Informació riscos i mesures preventives a treballadors

91,6 (86,4 - 94,9)

93,0 (87,7 - 96,1)

29,7 (21,4 - 39,6)

Mesuraments higiènics

21,8 (16,8 - 27,7)

21,8 (16,8 - 27,9)

19,9 (10,1 - 35,5)

Estudis ergonòmics

21,3 (16,5 - 27,1)

21,5 (16,6 - 27,4)

10,6 (4,2 - 24,2)

Estudis psicosocials

13,2 (9,5 - 18,1)

13,5 (9,7 - 18,5)

2,0 (0,8 - 4,7)

Estudis d’adequació d’equips de treball

9,3 (6,4 - 13,3)

9,3 (6,4 - 13,4)

8,4 (2,2 - 27,5)

45,7 (39,3 - 52,4)

44,8 (38,2 - 51,6)

86,8 (77,8 - 92,5)

L’empresa controla que les activitats del SPA s’ajustin al
contracte

3.5 Activitats preventives
A la taula 20 es recullen les activitats preventives que realitzen les empreses.
Al voltant d’un 65% d’empreses disposen de pla de prevenció, però només en un 19,6% dels casos es
tracta d’un pla específic, és a dir, que el pla s’ha elaborat ajustant-lo a l’organització i les
característiques concretes de l’empresa. Entre les empreses que en tenen, un 31,7% l’ha difós entre
els seus treballadors.
Només un 9% de les empreses tenen un protocol d’actuació davant la comunicació d’embaràs o
lactància natural per part d’una treballadora i un 2% d’empreses realitzen mesures contra
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
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Un 23,5% de les empreses, com a molt un 28,6%, haurien realitzat mesures relacionades amb la
seguretat viària, de les quals un 78% les integren a l’avaluació de riscos i a la planificació d’activitats
preventives. Les empreses que realitzen aquest tipus de mesures abastarien 993.577 treballadors de
Catalunya (43,9%).
Finalment, destacar que un 20% de les empreses no ha realitzat cap tipus d’activitat preventiva, en
les quals treballaria un 4,5% dels treballadors de Catalunya.
Taula 20. Activitats preventives realitzades per les empreses a Catalunya
Tipus activitats preventives

% (IC95%)

Pla de prevenció
Sí, específic

19,6 (15,6 - 24,3)

Sí, genèric

45,0 (39,2 - 50,8)

No
Difusió de la política de PRL entre els treballadors (en cas que hi
hagi pla de prevenció)
Avaluació de riscos laborals

35,5 (29,8 - 41,6)

Planificació de l’activitat preventiva

50,0 (44,1 - 56,0)

Programació anual de l’activitat preventiva

43,5 (37,7 - 49,4)

Memòria anual d’activitats preventives

38,9 (33,4 - 44,7)

31,7 (25,3 - 39,0)
69,4 (63,3 - 74,9)

Elaboració del protocol d’actuació davant la comunicació d’embaràs
o lactància natural per part d’una treballadora
Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
Mesures relacionades amb la seguretat viària

9,0 (6,6 - 12,3)
2,0 (1,4 - 2,8)
23,5 (19,0 - 28,6)

Pla de mobilitat

8,1 (3,5 - 17,7)

Pla de seguretat viària
Mesures de seguretat viària integrades a l’avaluació de riscos i a
la planificació d’activitats preventives

17,0 (9,9 - 27,6)
78,0 (67,4 - 85,9)

Tipus de desplaçaments a què es dirigeixen les mesures
In itinere

34,6 (24,3 - 46,5)

En missió

21,8 (13,6 - 33,2)

In itinere i en missió

42,4 (31,3 - 54,3)

Formació als treballadors

59,7 (53,6 - 65,6)

Informació als treballadors

57,2 (51,1 - 63,0)

Cap activitat preventiva

20,0 (15,3 - 25,8)

N=210.259 empreses

3.5.1 Avaluació de riscos
Un 69,4% de les empreses disposen d’algun tipus d’avaluació de riscos, ja sigui genèrica o específica
(taula 20). Això implicaria que 178.502 treballadors de Catalunya no disposarien d’avaluació de riscos
del seu lloc de treball (7,9% dels treballadors).
Si es tenen en compte les diferents disciplines de la prevenció de riscos laborals (taula 21), els riscos
que més avaluen les empreses són els relacionats amb la seguretat laboral; un 35,2% de les
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empreses han realitzat una avaluació específica d’aquest tipus de riscos mentre que un 33,5% han fet
una avaluació de tipus genèric. Els segueixen els riscos higiènics, amb un 16,8% de les empreses amb
avaluació específica i un 38,2% amb genèrica, i els riscos ergonòmics, amb un 14,4% de les empreses
amb avaluació específica i un 43% amb genèrica. I només un 2,9% de les empreses han realitzat una
avaluació específica dels riscos psicosocials mentre que un 19,7% l’han feta genèrica.
Per tant, el percentatge d’empreses que no han avaluat els riscos de seguretat, higiènics o
ergonòmics, ni de manera específica ni genèrica, oscil·la entre el 30% i el 45%. Aquest percentatge
arriba fins al 77,4% en cas dels riscos psicosocials.
Entre les empreses que han realitzat algun tipus d’avaluació de riscos, ja sigui específica com
genèrica, entre un 70% i un 78% de les empreses han planificat mesures relatives als diferents tipus
de risc. D’aquestes empreses, al voltant del 70% han executat en part les mesures planificades quant
als riscos de seguretat, higiènics o ergonòmics, mentre que només el 43,7% han executat en part les
mesures planificades en relació amb els riscos psicosocials. Un 51,3% de les empreses que han
avaluat els riscos psicosocials i planificat mesures respecte a aquests riscos, no han executat cap
mesura.
Si es tenen en compte les empreses que han realitzat tot el procés, és a dir que han avaluat els riscos
(de manera genèrica o específica), que han planificat mesures i que les han executat, respecte al
total d’empreses de Catalunya, s’obté que els percentatges d’empreses van del 0,4%, pel que fa als
riscos psicosocials, al 8,3% en el cas dels riscos de seguretat. Aquests valors són superiors quan es
consideren les empreses que han executat només part de les mesures planificades, amb
percentatges que van del 6,9%, pel que fa als riscos psicosocials, al 37,2% en el cas dels riscos de
seguretat.
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Taula 21. Empreses que han avaluat els diferents tipus de risc, planificació de mesures preventives entre les empreses que han fet avaluació de riscos i execució de les
mesures entre les empreses que n’han planificat

Tipus de risc

Avaluació de
riscos

Avaluació de riscos
N=210.259

% (IC95%)
Riscos de seguretat

Riscos higiènics

Riscos ergonòmics

Riscos psicosocials

Any darrera
avaluació
Moda (rang)

Sí, específica
Sí, genèrica
No

35,2 (29,9 - 40,8)
33,5 (28,1 - 39,4)
31,3 (25,8 - 37,4)

2013 (2000 - 2014)

Sí, específica
Sí, genèrica
No

16,8 (13,1 - 21,2)
38,4 (32,8 - 44,4)
44,3 (38,3 - 50,4)

2013 (2000 - 2014)

Sí, específica
Sí, genèrica
No

14,4 (10,9 - 18,8)
43,0 (37,1 - 49,0)
42,5 (36,7 - 48,6)

2013 (2000 - 2014)

Sí, específica
Sí, genèrica
No

2,9 (1,6 - 5,1)
19,7 (15,4 - 24,8)
77,4 (72,2 - 81,9)

2013 (2006 - 2014)

Planificació mesures
en empreses amb AR
Ndenominador
% (IC95%)
N=144.448

77,4 (71,1 - 82,6)

15,6 (10,7 - 22,2)
69,9 (61,8 - 76,9)
14,3 (9,3 - 21,4)

Sí, totes
En part
No

11,1 (6,9 - 17,2)
71,2 (61,8 - 79,0)
17,4 (11,0 - 26,4)

Sí, totes
En part
No

10,1 (6,2 - 16,0)
68,6 (59,3 - 76,5)
21,2 (14,3 - 30,2)

%

Sí, totes
En part
No

5,1 (2,4 - 10,4)
43,7 (30,8 - 57,5)
51,3 (38,0 - 64,4)

8,3
37,2
-

4,3
27,9
-

N=86.171

N=47.518

70,2 (58,2 - 79,9)

N=210.259

N=82.521

N=120.689

71,4 (64,0 - 77,8)

Procés sencer

N=111.803

Sí, totes
En part
No

N=116.063

71,1 (63,6 - 77,7)

Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2014

Execució mesures en empreses
que han planificat mesures
Ndenominador
% (IC95%)

4,1
28,1
-

N=33.310

0,8
6,9
-
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Només un 1,1% de les empreses han avaluat de manera específica les 4 tipologies de risc (taula 22).
Més de la meitat d’aquestes empreses són de més de 499 treballadors. Aquestes empreses
aglutinarien 567.558 treballadors de Catalunya.
Taula 22. Percentatge d’empreses que han avaluat les 4 tipologies de risc de manera específica
Plantilla de l’empresa

% (IC95)

1 a 5 treballadors

0,0 (0,0 - 0,1)

6 a 10 treballadors

0,5 (0,1 - 3,7)

11 a 25 treballadors

1,4 (0,4 - 5,2)

26 a 49 treballadors

7,8 (3,3 - 17,7)

50 a 249 treballadors

9,3 (4,3 - 18,7)

250 a 499 treballadors

34 (17,3 - 56,0)

> 499 treballadors
TOTAL

53,7 (36,0 - 70,5)
1,1 (0,7 - 1,6)

N=210.259 empreses

Si s’extrapolen les empreses amb avaluació de riscos al nombre de treballadors que hi treballen
(taula 23), 2.070.986 treballadors de Catalunya tindrien avaluats els riscos de seguretat a què estan
exposats (91,6% dels treballadors de Catalunya). Tanmateix, si es tenen en compte les empreses amb
avaluacions específiques, el nombre disminuiria a 1.505.174 treballadors (66,5%). A l’altre extrem
tenim que 679.409 treballadors tindrien avaluats els riscos psicosocials de manera específica (30%
dels treballadors de Catalunya).
Taula 23. Nombre i percentatge de treballadors de Catalunya en empreses que disposen d’avaluació de riscos
segons tipologia de risc avaluat
AR específica
n (%)

AR genèrica o específica
n (%)

Riscos de seguretat

1.505.174 (66,5)

2.070.986 (91,6)

Riscos higiènics

Tipus de risc

1.133.725 (50,1)

1.845.088 (81,6)

Riscos ergonòmics

938.155 (41,5)

1.870.194 (82,7)

Riscos psicosocials

679.409 (30,0)

1.090.208 (48,2)

N=2.261.970 treballadors

Pel que fa a la qualitat de les avaluacions de riscos (taula 24), segons criteris dels tècnics dels CSSL
que van fer les visites a les empreses, caldria actualitzar les avaluacions en un 60,8% dels casos i en
un 56,9% s’han detectat llocs de treball o aspectes sense avaluar.
Un 14,2% de les empreses amb avaluació de riscos han avaluat els riscos en funció dels riscos per a
l’embaràs o la lactància natural i un 6% de les empreses disposen de llistat de llocs de treball
exempts de risc.
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En un 67% dels casos l’avaluació de riscos indica l’ús d’EPI. D’aquestes empreses, en més del 88% tots
o gairebé tots els treballadors disposen dels EPI adequats i necessaris, malgrat que hi ha un 19,5%
d’empreses que no tenen cap registre dels EPI lliurats.
Taula 24. Característiques de les avaluacions de riscos de què disposen les empreses (respecte a les empreses
que han fet avaluació de riscos)
Característiques de l’avaluació de riscos
Qualitat de l’avaluació de riscos
Cal actualitzar l’avaluació de riscos (segons criteri tècnic CSSL)
Hi han llocs de treball o aspectes sense avaluar
Treballadores embarassades, en lactància natural i treballadors/ores
especialment sensibles
L’avaluació de riscos recull els llocs de treball amb riscos per a les
treballadores en situació d’embaràs o lactància natural

% (IC95%)

60,8 (54,2 - 67,0)
56,9 (50,3 - 63,3)

14,2 (10,3 - 19,1)

Es disposa de llistat de llocs de treball exempts de risc per a
l’embaràs i la lactància natural

6,0 (3,5 - 10,1)

L’avaluació de riscos recull els llocs de treball amb riscos per als
treballadors/ores especialment sensibles

12,2 (8,4 - 17,5)

L’avaluació de riscos indica la necessitat d’utilitzar EPI

67,0 (60,0 - 73,4)

Els treballadors disposen dels EPI adequats i necessaris
Tots
Gairebé tots
Alguns
Gairebé cap
Cap

76,2 (68,8 - 82,3)
12,4 (8,0 - 18,7)
5,6 (3,0 - 10,1)
3,5 (1,6 - 7,4)
2,4 (0,7 - 8,4)

Hi ha registres de l’entrega d’EPI
Tots
Gairebé tots
Alguns
Gairebé cap
Cap

62,7 (54,6 - 70,1)
8,3 (5,0 - 13,6)
7,8 (4,3 - 13,9)
1,7 (0,5 - 5,5)
19,5 (13,8 - 26,8)

N=145.920 empreses

3.5.2 Agents químics
Pel que fa a l’ús d’agents químics, vora el 48% d’empreses n’utilitzen, tot i que només el 4,6%
d’empreses realitzen activitats corresponents a l’annex I del RD 39/1997 relacionades amb productes
químics d’alt risc o agents tòxics o molt tòxics (taula 25).
De les empreses que utilitzen agents químics, el percentatge d’empreses que realitzen un control
periòdic de les concentracions d’agents químics no arriba al 10%, sense diferències significatives
entre les que realitzen activitats de l’annex I relacionades amb agents químics i les que no fan
activitats de l’annex I.
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D’altra banda, cal destacar que un 54,8% de les empreses del primer grup i un 35,2% del segon grup,
no informen els treballadors sobre l’ús dels agents químics.
Quan s’extrapolen les dades al nombre de treballadors de Catalunya, hi hauria 355.118 treballadors
(15,7%) en empreses que utilitzen agents químics i realitzen activitats de l’annex I relacionades amb
agents tòxics o molt tòxics o amb productes químics d’alt risc, 1.007.989 treballadors (44,6%) en
empreses que utilitzen agents químics però no realitzen activitats de l’annex I, i 898.862 treballadors
(39,7%) que treballen en empreses on no hi ha exposició a agents químics.
Taula 25. Ús d’agents químics a les empreses de Catalunya
Ús d’agents químics

% (IC95%)

Sí, amb activitats de l’annex I (agents tòxics o molt tòxics / productes químics
d’alt risc)
Es realitza control periòdic de les concentracions d’agents químics

4,6 (2,7 - 7,9)
8,7 (3,6 - 19,3)

Es disposa de les fitxes de seguretat dels productes químics que s’utilitzen

38,2 (17,8 - 63,8)

Informació respecte els efectes dels agents químics

34,6 (15,4 - 60,6)

Informació respecte la manipulació d’agents químics

32,9 (14,3 - 59,0)

Manera d’informar sobre agents químics

10,9 (4,1 - 25,9)
16,7 (4,0 - 49,0)
7,5 (2,6 - 19,6)
54,8 (28,9 - 78,4)

Per escrit
Verbalment
Verbalment i per escrit
No s’informa

Sí, sense activitats de l’annex I (agents tòxics o molt tòxics/productes químics
d’alt risc)
Es realitza control periòdic de les concentracions d’agents químics

41,5 (35,7 - 47,6)
9,5 (5,4 - 16,3)

Es disposa de les fitxes de seguretat dels productes químics que s’utilitzen

35,2 (27,4 - 44,0)

Informació respecte els efectes dels agents químics

33,2 (25,4 - 42,0)

Informació respecte la manipulació d’agents químics

36,4 (28,2 - 45,4)

Manera d’informar sobre agents químics

16,4 (11,3 - 23,2)
5,0 (2,5 - 9,7)
17,1 (11,1 - 25,4)
35,2 (26,7 - 44,7)

Per escrit
Verbalment
Verbalment i per escrit
No s’informa

No (empreses sense exposició a agents químics)

53,9 (47,8 - 59,8)

N=210.259 empreses

3.5.3 Equips de treball i instal·lacions
Un 35% de les empreses han adquirit un equip de treball en els darrers tres anys. Al voltant del 95%
de casos, aquests equips disposaven de marcatge CE, tenien declaració CE de conformitat amb la
Directiva corresponent i portaven manual d’instruccions en castellà o català. Destacar, però, que un
71,7% d’empreses que han adquirit equips no consulten ni informen l’organització preventiva abans
de renovar l’equip de treball (taula 26).
Un 46,3% de les empreses realitzen manteniment periòdic de les parts crítiques de les instal·lacions.
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Taula 26. Característiques dels equips de treball adquirits per les empreses i manteniment de les
instal·lacions
Equips de treball i instal·lacions
Adquisició equips de treball en els darrers 3 anys
Portaven marcatge CE
Tots o gairebé tots
Alguns
Gairebé cap
Cap

% (IC95%)
35,0 (29,7 - 40,6)
95,8 (88,2 - 98,6)
2,2 (0,5 - 9,3)
2,0 (0,4 - 9,6)
0,0 (0,0 - 0,2)

Tenien declaració CE de conformitat amb la Directiva corresponent
Tots o gairebé tots
Alguns
Gairebé cap
Cap

95,1 (87,9 - 98,1)
0,8 (0,2 - 2,5)
3,6 (1,0 - 11,8)
0,5 (0,1 - 3,3)

Portaven manual d’instruccions en castellà o català
Tots o gairebé tots
Alguns
Gairebé cap
Cap

94,6 (87,5 - 97,8)
3,4 (1,2 - 9,4)
0,4 (0,1 - 2,8)
1,6 (0,2 - 10,5)

S’ha consultat/informat l’organització preventiva abans de renovar
l’equip de treball
Sempre o moltes vegades
De vegades
Només alguna vegada
Mai

14,8 (9,6 - 22,1)
10,0 (5,7 - 16,7)
3,5 (1,5 - 8,3)
71,7 (62,9 - 79,1)

Es realitza manteniment periòdic a les parts crítiques de les instal·lacions

46,3 (40,6 - 52,2)

N=210.259 empreses

3.5.4 Mesures d’emergència
Un 76,7% de les empreses han realitzat alguna mesura d’emergència (taula 27).
Les mesures d’emergència que més han efectuat les empreses són les relacionades amb la lluita
contra incendis, un 71,3% de les empreses, i les que menys han estat els simulacres d’emergències,
un 6,5% de les empreses. D’altra banda, un 45,4% de les empreses disposa de pla d’emergències.
Si es tenen en compte les mesures d’emergència que es poden considerar més efectives (elaboració
del pla d’emergències; adopció de mesures de lluita contra incendis; organització de les relacions
amb serveis externs de l’empresa; simulacres d’emergències), s’obté que un 73,3% de les empreses
han efectuat alguna d’elles. D’altra banda, 189.263 treballadors de Catalunya (8,4%) treballarien en
empreses on no s’ha dut a terme cap mesura d’emergència efectiva.
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Taula 27. Activitats realitzades per les empreses relacionades amb les mesures d’emergència
Activitats relacionades amb les mesures d’emergència

% (IC95%)

Elaboració pla d’emergències

45,4 (39,6 - 51,4)

Adopció mesures primers auxilis i assistència mèdica als accidentats

60,3 (54,2 - 66,1)

Adopció de mesures de lluita contra incendis

71,3 (65,4 - 76,6)

Adopció mesures d’evacuació dels treballadors/ores

46,6 (40,7 - 52,5)

Designació equip d’emergències

24,3 (19,9 - 29,4)

Formació equip d’emergències

18,5 (14,8 - 23,0)

Disposició de material necessari a equip d’emergències

29,9 (25,0 - 35,3)

Organització relacions amb serveis externs

10,8 (8,0 - 14,3)

Simulacre d’emergències en els darrers 2 anys

6,5 (4,7 - 9,0)

ALGUNA MESURA D’EMERGÈNCIA

76,7 (71,0 - 81,6)

ALGUNA MESURA D’EMERGÈNCIA EFECTIVA

73,3 (67,4 - 78,4)

N=210.259 empreses

3.5.5 Integració de l’activitat preventiva
Respecte als ítems relacionats amb la integració de l’activitat preventiva en la gestió de l’empresa, en
el 43% de les empreses la línia jeràrquica té establertes obligacions en matèria de PRL (taula 28). En
dos terços de les empreses, aproximadament, els comandaments no tenen establertes funcions en
relació amb la prevenció de riscos laborals.
Taula 28. Integració de l’activitat preventiva en la gestió de l’empresa
Aspectes relacionats amb la integració de l’activitat preventiva
La línia jeràrquica té establertes obligacions en PRL

% (IC95%)
43,0 (37,3 - 48,8)

Funcions comandaments
Informar els treballadors

26,2 (21,7 - 31,3)

Instruir els treballadors sobre l’ús correcte de les mesures preventives

27,1 (22,4 - 32,4)

Seguiment periòdic de l’eficàcia de les mesures preventives
Controlar i exigir el compliment de les mesures preventives als treballadors
Realitzar o participar en la investigació dels accidents

24,1 (19,9 - 29,0)
27,5 (22,9 - 32,7)
23,1 (19,0 - 27,8)

Consultar amb els treballadors les millores a introduir en PRL

17,7 (13,8 - 22,3)

Existència d’un sistema per canalitzar els advertiments sobre perills, suggeriments o
propostes de millora formulades pels treballadors en matèria de PRL

18,7 (14,6 - 23,6)

N=210.259 empreses
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3.5.6 Formació i informació dels treballadors
Un 40,3% de les empreses no tenen cap treballador format en aspectes relacionats amb els riscos del
seu lloc de treball o funció. Només un 16,5% d’empreses han format els comandaments intermedis
amb formació específica de seguretat i salut laboral (taula 29).
Taula 29. Empreses amb treballadors formats respecte els riscos del seu lloc de treball o funció
Formació dels treballadors

% (IC95%)

Empreses amb algun treballador format

59,7 (53,6 - 65,6)

Empreses amb cap treballador format
Comandaments intermedis amb formació específica

40,3 (34,4 - 46,4)
16,5 (12,8 - 21,0)

N=210.259 empreses

Hi hauria 1.388.824 treballadors a les empreses de Catalunya que han rebut formació sobre
seguretat i salut laboral relacionada amb els riscos del seu lloc de treball o funció. El percentatge de
treballadors formats augmentaria a mesura que augmenta la grandària de l’empresa (taula 30),
excepte en l’estrat d’empreses de més de 499 treballadors. El fet que el percentatge de treballadors
formats sigui més baix en les empreses amb més de 499 treballadors podria estar relacionat amb el
fet que per a aquestes empreses s’hagi recollit el nombre de treballadors formats de l’empresa a
Catalunya.
Taula 30. Nombre de treballadors a Catalunya que han rebut formació sobre els riscos del seu lloc de treball
o funció
Formació dels treballadors

n (%)

Treballadors formats

1.388.824 (61,4)

1 a 5 treballadors

162.137 (49,6)

6 a 10 treballadors

92.606 (53,3)

11 a 25 treballadors

190.871 (72,2)

26 a 49 treballadors

168.486 (80,4)

50 a 249 treballadors

337.412 (70,9)

250 a 499 treballadors

169.922 (92,0)

> 499 treballadors

346.146 (55,2)

N=2.261.970 treballadors

Quant al tipus de formació impartida, en un 57,2% de les empreses es tracta de formació genèrica i
específica alhora. En un 78,6% és només teòrica i la manera més habitual d’impartir-la és de manera
presencial. D’altra banda, la mitjana d’hores de formació impartida durant la seva vida laboral, en les
empreses que fan formació, és de 4,27 hores (taula 31).
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Taula 31. Característiques de la formació de SSL que han impartit les empreses als seus treballadors (entre
les empeses que fan formació)
Característiques de la formació
Tipus de formació impartida
Genèrica
Específica
Genèrica i específica
Teòrica
Teòrica i pràctica

% (IC95%)

21,5 (15,9 - 28,5)
21,0 (15,9 - 27,2)
57,2 (49,9 - 64,1)
78,6 (72,1 - 83,9)
21,1 (15,8 - 27,6)

Forma d’impartir la formació
Presencialment
A distància
Qüestionari
Presencialment i a distància

77,7 (71,0 - 83,2)
8,9 (5,4 - 14,4)
0,6 (0,2 - 2,1)
11,6 (7,6 - 17,3)

Mitjana d’hores de la formació impartida

4,27 (3,12 - 5,43)

N=125.524 empreses

Quant a la informació en matèria de seguretat i salut laboral, un 42,8% de les empreses no tenen cap
treballador que hagi rebut informació. Al voltant de la meitat d’empreses de Catalunya informen
sobre els riscos específics i les mesures preventives, mentre que el percentatge d’empreses que ho fa
respecte a les mesures del pla d’emergències és del 30%. Hi hauria 1.412.574 treballadors informats
sobre els riscos específics del seu lloc de treball a les empreses de Catalunya (taula 32).
Taula 32. Nombre de treballadors informats en SSL a les empreses de Catalunya
Empreses

Treballadors

N=210.259

N=2.261.970

% (IC95%)

n (%)

Empreses amb algun treballador informat

57,2 (51,1 - 63,0)

-

Empreses amb cap treballador informat

42,8 (37,0 - 48,9)

-

Riscos específics

53,2 (47,2 - 59,1)

1.412.574 (62,4)

Mesures preventives

53,3 (47,3 - 59,2)

1.407.058 (62,2)

Mesures pla d’emergències

29,9 (24,7 - 35,1)

1.193.044 (52,7)

Informació dels treballadors

Treballadors informats

3.5.7 Activitats relacionades amb la medicina del treball
Un 52,4% de les empreses han ofert als treballadors la possibilitat de realitzar un examen de salut.
Quan els treballadors accepten fer-se l’examen de salut, en un 96,8% dels casos la informació dels
resultats se’ls fa arribar per escrit (taula 33).
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Taula 33. Empreses que van oferir als seus treballadors fer-se exàmens de salut el 2013 i aspectes relacionats
Característiques exàmens de salut
Empreses que han ofert exàmens de salut

% (IC95%)
52,4 (46,3 - 58,4)

Són específics pel lloc de treball (N=110.175)

83,3 (75,9 - 88,8)

Estan protocol·litzats (N=110.175)
Estan definits els llocs de treball en què la vigilància de la salut és
obligatòria (N=110.175)
No obligatòria: s’hauria d’haver establert l’obligatorietat de la
vigilància de la salut en algun lloc de treball? (N=97.395)

78,2 (70,4 - 84,4)

S’utilitzen els resultats per valorar l’efectivitat de les mesures
implementades (N=110.175)
S’han establert exàmens de salut específics a les persones
especialment sensibles i a les treballadores embarassades o en
situació de lactància natural (N=110.175)
Com s’informa els treballadors dels resultats dels seus exàmens de
salut (entre les empreses n’han fet) (N=72.539)
Per escrit
Verbalment
Verbalment i per escrit

11,6 (7,6 - 17,3)
14,1 (9,5 - 20,4)
27,2 (21,0 - 34,3)
5,9 (4,4 - 7,8)

96,8 (92,2 - 98,7)
1,5 (0,3 - 8,5)
1,6 (0,8 - 3,1)

N=210.259 empreses

El 2013, en un 2,1% de les empreses es van proposar adaptacions o canvis de llocs de treball de
treballadores en situació d’embaràs o lactància natural, i en un 78,7% d’empreses hi va haver
treballadores en aquestes situacions (taula 34).
Només un 6,1% de les empreses han realitzat anàlisis epidemiològiques que condueixin a identificar
grups de treballadors amb major risc. Aquestes empreses abastarien 816.144 treballadors de
Catalunya (36,1%).
En un 83,6% de les empreses, l’empresari no disposa de cap documentació sobre els procediments
d’actuació específics de vigilància de la salut. D’altra banda, un 20,7% de les empreses integren la
planificació de la vigilància de la salut amb la resta d’activitats de l’empresa.
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Taula 34. Activitats relacionades amb la medicina del treball realitzades per les empreses a Catalunya
Tipus d’activitats relacionades amb la medicina del treball
Proposta d’adaptació o canvi de lloc de treball derivats dels resultats
dels exàmens de salut (treb. especialment sensibles) (2013)
Detecció de treballadors especialment sensibles (2013)
Proposta d’adaptació o canvi de lloc de treball en cas de situació
d’embaràs o lactància (2013)
Sí
No
No s’han donat aquestes situacions
Anàlisis epidemiològiques (2013)

% (IC95%)
1,3 (0,8 - 2,0)
1,9 (1,1 - 3,3)

2,1 (1,2 - 3,8)
19,2 (15,0 - 24,2)
78,7 (73,6 - 83,0)
6,1 (4,2 - 8,7)

Estudis d’absentisme per malaltia comuna per detectar possibles causes
de risc laboral no avaluades (2013)

1,8 (1,2 - 2,7)

Campanyes de vacunacions específiques (2013)

2,8 (1,9 - 3,9)

Campanyes de promoció de la salut (2013)

2,2 (1,5 - 3,3)

Formació als treballadors en matèria de salut
Informació als treballadors en matèria de salut
L’empresari disposa de documentació sobre els procediments
d’actuació específics de vigilància de la salut
Tota o gairebé tota
Alguna
Gairebé cap
Cap
Planificació preventiva de la vigilància de la salut està integrada amb la
resta d’activitats preventives de l’empresa

4,4 (3 - 6,5)
6,4 (4,4 - 9,2)

7,1 (4,9 - 10,0)
4,2 (2,5 - 7,0)
5,1 (3,2 - 8,1)
83,6 (79,3 - 87,1)
20,7 (16,7 - 25,4)

Pel que fa al nombre de treballadors, 1.888.619 treballadors de Catalunya (83,5%) treballarien en
empreses on se’ls ofereix la possibilitat de realitzar un examen de salut. A un 45% dels treballadors
d’empreses d’1 a 5 treballadors no se’ls ofereix la possibilitat de passar un examen de salut (taula
35).
El percentatge de treballadors que s’han fet examen de salut augmenta a mesura que augmenta la
mida de l’empresa. El total de treballadors de Catalunya que s’han fet examen de salut el 2013 seria
del 30,8%.
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Taula 35. Nombre i percentatge de treballadors de Catalunya en funció de si l’empresa ofereix la possibilitat
de fer-se examen de salut i nombre de treballadors que se l’han fet
Treballadors d’empreses
que l’ofereixen - n (%)

Treballadors d’empreses
que no l’ofereixen - n (%)

Treballadors que s’han
fet examen salut - n (%)

1.888.619 (83,5)

368.255 (16,3)

695.626 (30,8)

1 a 5 treballadors

179.976 (55,0)

147.050 (45,0)

64.575 (19,7)

6 a 10 treballadors

94.517 (54,4)

79.164 (45,6)

55.217 (31,8)

11 a 25 treballadors

199.684 (75,5)

64.808 (24,5)

108.824 (41,1)

26 a 49 treballadors

176.587 (84,3)

28.214 (13,5)

91.671 (43,7)

50 a 249 treballadors

432.462 (90,9)

43.109 (9,1)

216.397 (45,5)

250 a 499 treballadors

179.400 (97,1)

5.381 (2,9)

90.277 (48,9)

> 499 treballadors

626.879 (100)

0,0 (0,0)

407.738 (65,0)

Plantilla de l’empresa
Total treballadors

N=2.261.970 treballadors

3.5.8 Investigació dels danys a la salut
En un 17,1% de les empreses de Catalunya algun treballador ha patit algun dany a la salut en els
darrers 2 anys (taula 36). D’aquestes, un 51,6% han proposat mesures arran de l’accident o malaltia
d’origen laboral.
Dels danys a la salut ocorreguts, s’han investigat un 64,8% dels accidents no mortals i un 78,4% de les
sospites de malalties d’origen laboral.
De les sospites de malalties que es donen a les empreses, en un 29,3% dels casos es confirmen com a
malalties professionals.
Taula 36. Investigació dels danys a la salut ocorreguts en les empreses de Catalunya en els darrers dos anys
(2012-2013)
Investigació dels danys a la salut

% (IC95%)

Empreses amb algun dany a la salut

17,1 (13,9 - 21,0)

Empreses sense accidents de treball (amb o sense baixa)

81,7 (77,6 - 85,1)

Accidents no mortals amb o sense baixa – Mitjana (IC95%)

1,45 (1,14 - 1,74)

% investigats
Sospites malalties – Mitjana (IC95%)
% investigades
% malalties professionals confirmades
% altres malalties relacionades amb el treball confirmades
Mesures arran de danys a la salut (entre les empreses que han patit
algun dany) (N=35.954)

64,8 (54,0 - 75,7)
0,01 (0,01 - 0,02)
78,4 (54,9 – 102,0)
29,3 (6,5 - 52,2)
11,3 (-10,7 - 33,2)
51,6 (39,2 - 63,9)

N=210.259 empreses
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3.6 Consulta i participació
En un 4,4% de les empreses de Catalunya hi ha delegat de prevenció, això comporta que vora del
50% de treballadors a Catalunya treballarien en empreses sense delegat de prevenció. El percentatge
d’empreses amb delegat de prevenció augmenta fins al 13,8% si es tenen en compte només les
empreses amb més de 5 treballadors, que són les empreses on es preveu la designació de delegats, i
fins al 25% si es tenen en compte només les empreses de més de 10 treballadors. El percentatge
d’empreses amb delegat augmenta a mesura que augmenta la grandària de l’empresa (taula 37).
Taula 37. Empreses i treballadors d’empreses amb delegats de prevenció a Catalunya
Empreses

Treballadors

N=210.259

N=2.261.970

% (IC95%)

n (%)

1 a 5 treballadors

0,0 (0,0 - 0,0)

0,0 (0,0)

6 a 10 treballadors

1,1 (0,2 - 7,8)

2.006 (1,2)

11 a 25 treballadors

12,3 (6,6 - 21,8)

33.230 (12,6)

26 a 49 treballadors

23,0 (14,3 - 34,9)

52.274 (24,9)

50 a 249 treballadors

51,7 (38,7 - 64,4)

292.921 (61,6)

250 a 499 treballadors

91,7 (72,9 - 97,8)

167.422 (90,6)

> 499 treballadors

88,9 (77,1 - 95,0)

584.347 (93,2)

Plantilla de l’empresa a Catalunya

Total

4,4 (3,5 - 5,4)

1.118.423 (49,4)

Total (empreses > 5 treballadors)

13,8 (11,1 - 17,1)

1.114.920 (57,6)

Total (empreses > 10 treballadors)

25,0 (20,2 - 30,7)

1.114.277 (63,3)

La mitjana de delegats per empresa, entre les empreses que en tenen, és de 2,33 delegats. La
mitjana augmenta en funció de la grandària de l’empresa (taula 38).
Taula 38. Nombre de delegats de prevenció per empresa (en empreses amb DP)
Plantilla de l’empresa a Catalunya

Mitjana (IC95%)

Total (N=9.251 empreses)

2,33 (2,1 - 2,56)

Total (empreses > 5 treballadors)

2,27 (2,04 - 2,51)

Total (empreses > 10 treballadors)

2,33 (2,08 - 2,57)

1 a 5 treballadors

-

6 a 10 treballadors

1,0 (1,0 - 1,0)

11 a 25 treballadors

1,28 (0,84 - 1,73)

26 a 49 treballadors

1,27 (1,03 - 1,51)

50 a 249 treballadors

2,59 (2,21 - 2,98)

250 a 499 treballadors

4,67 (3,55 - 5,8)

> 499 treballadors

9,72 (7,22 - 12,21)
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Un 80,46% dels delegats de prevenció han rebut formació relacionada amb el desenvolupament de
les seves funcions. D’altra banda, un 78,7% de les empreses amb delegats faciliten accés a la
documentació de prevenció de riscos laborals i poden disposar de còpies (taula 39).
Taula 39. Accés a la documentació per part dels delegats de prevenció (en empreses amb DP)
Accés a la documentació

% (IC95%)

Sí, i poden disposar de còpies de la documentació

78,7 (69,3 - 85,8)

Sí, i poden consultar els documents, però no disposen de còpies

15,4 (8,9 - 25,3)

No, se’ls informa verbalment, però no es permet l’accés als
documents preventius
No se’ls informa

2,1 (0,5 - 8,5)
3,8 (2,5 - 5,6)

N=9.251 empreses

Pel que fa als aspectes consultats als treballadors o als delegats de prevenció, en un 39,1% de les
empreses s’ha consultat almenys un dels aspectes relacionats a la taula 40. El tema més consultat és
l’elecció d’equips de treball, seguit de la determinació dels treballadors encarregats de les mesures
d’emergència. Els percentatges d’empreses que consulten és molt més elevat en empreses amb
comitè de seguretat i salut.
Taula 40. Aspectes consultats als treballadors o als delegats de prevenció
Total empreses
Aspectes consultats als treballadors o als DP

Empreses amb CSS Empreses sense CSS

N=210.259

N=4.415

N=205.844

% (IC95%)

% (IC95%)

% (IC95%)

11,9 (8,8 - 15,9)

59,1 (46,4 - 70,8)

10,9 (7,8 - 15,1)

10,3 (7,6 - 13,9)

69,8 (56,4 - 80,5)

9,1 (6,4 - 12,8)

Mesures d’emergència
Designació de treballadors encarregats de les
mesures d’emergència
Procediments d’informació i documentació (riscos
específics i exàmens de salut)
Projecte i organització de la formació en matèria
preventiva

11,3 (8,4 - 15,0)

78,5 (65,1 - 87,7)

9,9 (7,0 - 13,7)

12,3 (9,3 - 16,0)

63,8 (51,0 - 74,9)

11,2 (8,2 - 15,1)

11,4 (8,5 - 15,2)

70,9 (57,5 - 81,5)

10,2 (7,2 - 14,1)

9,4 (6,6 - 13,2)

59,9 (47,2 - 71,4)

8,3 (5,6 - 12,3)

Introducció de noves tecnologies

11,3 (8,2 - 15,4)

46,1 (34,3 - 58,4)

10,5 (7,4 - 14,8)

Elecció d’equips de treball (inclou EPI)
Determinació de treballadors encarregats de les
mesures d’emergència

28,8 (23,8 - 34,4)

73,6 (60,5 - 83,5)

27,9 (22,8 - 33,6)

20,1 (15,9 - 25,1)

74,0 (61,5 - 83,5)

19,0 (14,7 - 24,1)

Impacte de factors ambientals

14,9 (11,3 - 19,5)

51,8 (39,6 - 63,8)

14,1 (10,5 - 18,8)

Avaluació de riscos

11,7 (8,6 - 15,6)

86,2 (75,2 - 92,8)

10,1 (7,1 - 14,2)

Algun dels aspectes anteriors

39,1 (33,6 - 44,9)

95,2 (84,1 - 98,7)

38 (32,4 - 43,9)

Planificació i organització de la feina relacionada amb
SSL
Organització i desenvolupament de les mesures
preventives i altres activitats de protecció a la salut
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El percentatge d’empreses amb comitè de seguretat i salut és del 2,1%, però si es tenen en compte
només les empreses de més de 50 treballadors, aquest percentatge augmenta fins al 48,8%. D’altra
banda, 1.028.022 treballadors a Catalunya, un 45,4%, treballarien en empreses amb comitè de
seguretat i salut (taula 41).
Taula 41. Empreses i treballadors d’empreses amb comitè de seguretat i salut laboral

Existència de CSS
Total
Total (empreses > 50 treballadors)

Empreses

Treballadors

N=210.259

N=2.261.970

% (IC95%)

n (%)

2,1 (1,6 - 2,6)

1.028.022 (45,4)

48,8 (39,4 - 58,3)

985.440 (76,6)

Quant a la periodicitat de les reunions del comitè de seguretat i salut, un 82,6% de les empreses amb
un únic centre de treball les realitzen de manera trimestral. Quan les empreses tenen diversos
centres de treball, el percentatge d’empreses que realitzen les reunions trimestralment baixa i
augmenta les que ho fan anualment (taula 42).
Taula 42. Periodicitat de les reunions del comitè de seguretat i salut (en empreses que en tenen)
Periodicitat de les
reunions del CSS

Un únic CT

Diversos CT

N=1.157

N=3.258

% (IC95%)

% (IC95%)

Mensual

1,5 (0,2 - 12,1)

2,5 (1,1 - 5,7)

Bimensual

10,1 (1,0 - 55,5)

5,8 (1,6 - 19,2)

Trimestral

82,6 (50,4 - 95,7)

69,1 (52,8 - 81,7)

Quadrimestral

5,4 (5,4 - 5,4)

1,7 (0,3 - 9,4)

Semestral

0,4 (0,0 - 2,5)

7,9 (2,2 - 24,8)

Anual

0,0 (0,0 - 0,0)

13,0 (5,3 - 28,3)

Els temes més tractats en el si del comitè de seguretat i salut són: les propostes per evitar riscos,
millorar les condicions laborals i reduir les deficiències (91,6%); l’organització del treball i de les
activitats de protecció i prevenció (85,7%) i formació (84,2%) (taula 43).
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Taula 43. Temes tractats al comitè de seguretat i salut laboral (en les empreses que en tenen)
Temes tractats al CSS

% (IC95%)

Elaboració i avaluació de plans i programes de PRL

78,6 (65,6 - 87,6)

Elecció de la modalitat d’organització preventiva de l’empresa

34,6 (23,7 - 47,4)

Gestió realitzada pel SPA

60,6 (48,4 - 71,6)

Organització del treball i de les activitats de protecció i prevenció
Propostes per evitar riscos i millorar les condicions de treball i
reduir deficiències
Introducció de noves tecnologies

85,7 (74,7 - 92,4)

Danys produïts a la salut dels treballadors
Informació sobre els resultats de la vigilància de la salut (aptitud i
mesures específiques)
Mesures d’emergència

80,4 (66,8 - 89,3)

Formació

84,2 (72,5 - 91,6)

Algun dels aspectes anteriors

97,3 (82,8 - 99,6)

91,6 (79,8 - 96,8)
42,7 (31,3 - 55,0)

59,9 (47,6 - 71,0)
74,2 (62,9 - 83,0)

N=4.415 empreses

3.7 Coordinació d’activitats empresarials
Pel que fa a la coordinació d’activitats empresarials (taula 44), en un 48,6% de les empreses
accedeixen treballadors d’altres empreses. D’aquestes, un 30,7% informen els empresaris
concurrents sobre els riscos propis del centre de treball.
Un 14,5% de les empreses han contractat durant el 2013 activitats corresponents a la seva pròpia
activitat a d’altres empreses, a autònoms o a ETT. Quan es subcontracten treballs, només un 34,2%
de les empreses vigilen el compliment de la normativa de prevenció per part de les empreses
subcontractades.
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Taula 44. Empreses que realitzen mesures coordinació en cas d’accés de treballadors d’altres empreses als
seus CT o de contractació d’activitats de la seva pròpia activitat a d’altres empreses o treballadors externs
Situacions i mesures de coordinació d’activitats empresarials
Accedeixen treballadors d’altres empreses al CT
S’informa la resta d’empresaris concurrents sobre els riscos propis del CT
(N=102.186)

Es donen instruccions a la resta d’empresaris concurrents
(N=102.186)

S’han contractat activitats corresponents a la pròpia activitat a altres empreses o
treballadors externs (2013)
A una empresa subcontractada (N=30.487)

% (IC95%)
48,6 (42,7 - 54,5)
30,7 (24,1 - 38,3)
28,1 (21,7 - 35,6)
14,5 (11,2 - 18,6)
61,1 (47,3 - 73,4)

A treballadors autònoms (N=30.487)

46,3 (33,1 - 60,0)

A treballadors contractats a través d’una ETT (N=30.487)

15,7 (10,7 - 22,5)

Es vigila el compliment de la normativa de prevenció per part d’empreses
subcontractades (N=30.487)
Es sol·licita a les empreses subcontractades que acreditin l’avaluació de riscos i
la planificació de la seva activitat preventiva (N=30.487)
Es sol·licita a les empreses subcontractades que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions d’informació i formació (N=30.487)

34,2 (23,4 - 46,8)
25,4 (15,6 - 38,5)
29,1 (18,9 - 42,0)

N=210.259 empreses

D’altra banda, un 40,2% de les empreses s’han trobat en situació de concurrència empresarial durant
el 2013. D’aquestes empreses, un 45,3% han realitzat alguna mesura de coordinació, però si es tenen
en compte només les mesures que es poden considerar més efectives (intercanvi d’informació
preventiva i de comunicacions o reunions periòdiques entre les empreses concurrents) només les
realitzen un 18,6%. Les mesures de coordinació més habituals amb procediment escrit són:
l’intercanvi d’informació preventiva i de comunicacions (19,7%) i la impartició d’instruccions (10,5%)
(taula 45).
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Taula 45. Mesures de coordinació realitzades en empreses que s’han donat situacions de concurrència
empresarial el 2013
Situacions i mesures de coordinació d’activitats empresarials
S’han donat situacions de concurrència empresarial

% (IC95%)
40,2 (34,6 - 46,2)

Mesures de coordinació realitzades: (N=84.424)
Intercanvi d’informació preventiva i de comunicacions entre les empreses
concurrents
Sí, i hi ha procediment escrit
Sí, però sense procediment escrit
No es realitza

19,7 (13,9 - 27,1)
20,1 (13,8 - 28,1)
60,2 (51,5 - 68,3)

Reunions periòdiques entre les empreses concurrents
Sí, i hi ha procediment escrit
Sí, però sense procediment escrit
No es realitza

7,3 (4,1 - 12,6)
13,4 (8,4 - 20,6)
79,0 (71,3 - 85,0)

Reunions conjuntes CSS (o en el seu defecte dels empresaris amb els DP)
Sí, i hi ha procediment escrit
Sí, però sense procediment escrit
No es realitza

2,6 (1,4 - 4,7)
4,0 (1,5 - 10,2)
93,4 (87,8 - 96,5)

Impartició d’instruccions
Sí, i hi ha procediment escrit
Sí, però sense procediment escrit
No es realitza

10,5 (6,9 - 15,6)
19,9 (13,5 - 28,5)
69,2 (60,5 - 76,6)

Establiment de mesures específiques, de protocols d’actuació o de
procediments, de manera conjunta
Sí, i hi ha procediment escrit
Sí, però sense procediment escrit
No es realitza

7,0 (4,3 - 11,1)
13,6 (8,3 - 21,3)
76,6 (68,5 - 83,2)

Presència de recursos preventius de les empreses concurrents
Sí, i hi ha procediment escrit
Sí, però sense procediment escrit
No es realitza

5,2 (2,8 - 9,4)
7,5 (4,2 - 13,1)
87,2 (81,1 - 91,5)

Designació d’un o més coordinador/s d’activitats preventives
Sí, i hi ha procediment escrit
Sí, però sense procediment escrit
No es realitza

5,3 (2,8 - 9,6)
6,2 (3,2 - 11,8)
88,5 (82,5 - 92,7)

Alguna mesura de coordinació

45,3 (36,9 - 54,0)

Mesures de coordinació efectiva
Sí, hi ha procediment escrit
Sí, però sense procediment escrit
No es realitza

7,2 (4,1 - 12,6)
11,4 (7,0 - 18,0)
81,4 (74,2 - 87,0)

N=210.259 empreses
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3.8 Auditories
Un 15,1% de les empreses de Catalunya que tenen recursos propis en la seva organització preventiva
han auditat el seu sistema de prevenció. Entre les empreses amb 50 treballadors o més, el 24,3%
d’empreses tenen recursos propis i, d’aquestes, un 75,1% han fet alguna auditoria del sistema de
prevenció (taula 46).
Taula 46. Auditories del sistema de prevenció de riscos laborals

Característiques de les empreses
Empreses amb recursos propis
Empreses que han comunicat l’exempció d’auditoria
Empreses que han fet auditoria

Total empreses

< 50 treb.

N=210.259

N=204.581

N=5.678

% (IC95%)

% (IC95%)

% (IC95%)

5,9 (3,6 - 9,4)

5,2 (2,9 - 9,0)

24,3 (17,6 - 32,6)

2,6 (0,4 - 14,4)

2,8 (0,3 - 21,1)

1,6 (0,4 - 6,3)

15,1 (10,2 - 21,9)
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4. Punts d’atenció
Els resultats obtinguts en l’estudi ens porten a destacar alguns aspectes especialment rellevants
quant a la situació de la gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya.
Primer de tot, en relació amb la modalitat d’organització preventiva, cal destacar que aproximadament 144.314 treballadors de Catalunya (6,4%) treballarien en empreses que no disposen de cap
modalitat d’organització preventiva (24,5% de les empreses). Quant a les empreses que realitzen activitats de l’annex I, aquest percentatge també és considerable, un 12,5%.
D’altra banda, el 2,9% d’empreses en què l’empresari ha assumit la gestió de la PRL són empreses de
fins a 5 treballadors, tot i que un canvi en la normativa10 permet que l’assumeixen empreses de fins a
10 treballadors o, fins i tot, fins a 25 treballadors, en cas que compleixin certs requisits. Semblaria
que la proximitat entre el canvi de normativa (4t trimestre de 2013) i la realització del treball de
camp (2on trimestre de 2014) no ha permès que aquest canvi s’implementi en les empreses. S’haurà
de veure com evoluciona aquest aspecte en els propers anys.
El fet que un 66,7% de les empreses de 250 a 499 treballadors que realitzen activitats de l’annex I del
RD 39/19979 disposin com a modalitat d’organització preventiva d’un servei de prevenció aliè de
manera exclusiva, implicaria que la majoria d’empreses no estan complint el que estableix el
Reglament dels serveis de prevenció, segons el qual aquest tipus d’empreses han de tenir un servei
de prevenció propi o mancomunat de grup en, com a mínim, les 3 disciplines preventives no
relacionades amb la medicina del treball. Fins i tot entre les empreses de més de 499 treballadors hi
ha un 6,1% d’empreses que tenen com a modalitat d’organització preventiva un servei de prevenció
aliè de manera exclusiva.
Quant als recursos de les empreses que assumeixen la medicina del treball amb servei de prevenció
propi, aquests disposen de 0,33 tècnics equivalents per cada 1.000 treballadors per a aquesta
disciplina, situació en què es trobarien 58.570 treballadors de Catalunya (2,6%). Mentre que el que
estableix la normativa és una unitat bàsica de salut (1 especialista de medicina del treball i 1
infermer/a) per cada 1.000 treballadors de l’empresa.
Més del 70% d’empreses de Catalunya contracten serveis de prevenció aliens per dur a terme tota o
part de l’activitat preventiva de l’empresa. Aquestes empreses abastarien 1.780.935 treballadors de
Catalunya (83,7%).
Quant als recursos que dediquen els serveis de prevenció aliens a les empreses, el resultat obtingut
de 0,53 (0,43 - 0,63) tècnics equivalents per cada 1.000 treballadors és consistent amb les dades de
les memòries que presenten els SPA a l’autoritat laboral13. Aquesta dedicació, que es materialitza en
6,88 hores presencials per empresa i any, fa referència a la totalitat de l’activitat preventiva a
excepció dels exàmens de salut i les activitats formatives.
Les empreses amb modalitat combinada, és a dir amb SPA més una altra modalitat d’organització
preventiva, controlen que les activitats contractades al SPA s’ajustin al contracte amb major mesura
que les empreses amb modalitat exclusiva d’SPA.
Les dades obtingudes respecte a les activitats contractades per les empreses als SPA orienten a
pensar que aquests anomenen “estudis psicosocials” les avaluacions de riscos psicosocials i que
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aquests se solen contractar, i finançar, a banda de l’avaluació de riscos de l’empresa que figura en el
contracte.
En relació amb les activitats preventives realitzades per les empreses, cal destacar que una part
rellevant de les empreses no disposen dels documents bàsics per gestionar la PRL, com poden ser el
pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació d’activitats preventives. I, quan en disposen,
aquests no solen ser específics per l’empresa. En aquest sentit, destacar que només l’1,1% de les
empreses han avaluat les 4 tipologies de risc de manera específica, i la majoria de les empreses que
ho han fet són de més de 499 treballadors. Els percentatges d’empreses que han avaluat cadascuna
de les diferents tipologies de riscos de manera específica varia del 35,2%, pel que fa als riscos de
seguretat, fins al 2,9%, pel que fa als riscos psicosocials.
Altres mancances detectades respecte a les avaluacions de riscos són que caldria actualitzar-les en
un 60% dels casos i que només un 14,2% de les avaluacions recullen els llocs de treball amb risc per a
les treballadores embarassades o en situació de lactància natural.
Pel que fa a l’ús d’agents químics per part de les empreses, s’ha pogut veure que el fet de realitzar o
no activitats corresponents a l’annex I, relacionades amb l´ús d’agents tòxics o molt tòxics o de
productes químics d’alt risc, no modifica les accions preventives que duen a terme les empreses en
relació amb aquests agents. Per exemple, el percentatge d’empreses que donen informació als seus
treballadors respecte a la manipulació d’aquests agents se situa a la vora del 35% en els dos casos, i
les que realitzen un control periòdic de les concentracions d’agents químics no arriben al 10% en cap
dels dos casos.
Cal destacar també que la majoria d’empreses de Catalunya no tenen integrada l’activitat preventiva
en el si de la gestió de l’empresa. Això es veu en aspectes com que només en un 24% de les empreses
els comandaments efectuen un seguiment periòdic de l’eficàcia de les mesures preventives i només
el 19% tenen establert un sistema per canalitzar els advertiments, suggeriments o propostes de
millora efectuats pels treballadors.
D’altra banda, hi ha molta feina a fer en relació amb una mesura d’acompanyament (necessària però
no suficient) en l’acció preventiva com és la formació dels treballadors, clau per a la seva integració
real. Per una banda, en relació amb els treballadors, ja que en un 40,3% de les empreses no hi ha cap
treballador format respecte als riscos del seu lloc de treball o funció. A més, en les empreses que han
format a algun treballador, només un 21% han fet formació específica. D’altra banda, el percentatge
d’empreses en què els comandaments intermedis disposen de formació específica en PRL és molt
baix.
Un 52,4% de les empreses de Catalunya ofereixen als seus treballadors realitzar un examen de salut i
se n’acaben fent en un 34,5% de les empreses (abastarien 1.657.971 treballadors (73,3%)).
Concretament, el 2013, se’l van fer 695.626 treballadors (30,8%) de Catalunya. Tanmateix, només en
un 6,1% de les empreses s’han realitzat anàlisis epidemiològiques que relacionin les condicions de
treball amb els indicadors de salut, tot i que un 32,84% de les empreses de Catalunya contracten al
SPA la realització d’estudis epidemiològics (aquestes empreses abastarien un 36,1% dels treballadors
de Catalunya. Per tant, semblaria que no s’estarien utilitzant els resultats de la vigilància de la salut
en la seva vessant de prevenció primària, és a dir, fent servir els exàmens de salut amb alteracions
per detectar situacions de risc en els treballadors que encara no han emmalaltit. Aquesta idea es veu
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reforçada amb el fet que només un 1,9% de les empreses han detectat treballadors especialment
sensibles i un 1,3% han proposat canvis de lloc de treball arran dels resultats dels exàmens a la salut.
Quant a la investigació dels danys a la salut soferts pels treballadors, la dada obtinguda del 17,1%
d’empreses on algun treballador ha patit algun dany a la salut en els darrers 2 anys sembla que és
inferior al 27,3% d’empreses de Catalunya que han comunicat al RAT o a CEPROSS un accident de
treball amb o sense baixa o una malaltia professional en aquest període. Quan tenen lloc danys a la
salut, aquests se solen investigar.
L’activitat preventiva ha de ser desenvolupada amb la participació dels treballadors ja que és un
factor clau perquè aquesta sigui efectiva. Com a mostra de l’escassa participació dels delegats de
prevenció en els temes de seguretat i salut laboral de l’empresa, cal destacar que en menys de la
meitat de les empreses amb delegat de prevenció que es van visitar aquests estaven presents durant
la visita que va efectuar el tècnic del CSSL (49,3%).
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ANNEX I. Qüestionari
INFORMACIÓ PRÈVIA
Informació tècnic i CSSL
A. Nom i cognoms del tècnic del CSSL
B. OTC
Identificació de l’empresa
C. Raó social
D. Adreça
E. NIF
F. Empresa visitada

Sí

No

F_1. En cas que NO s’hagi visitat l’empresa, quina
és la raó per la qual s’ha exclòs del programa?

L’empresa està donada de baixa a la Seguretat Social
No ha estat possible localitzar l’empresa
L’empresa rebutja participar en el programa
L’empresa no és susceptible d’entrar en el programa

Informació de la visita
G. Data visita (dd/mm/aaaa)
H. Nom i cognoms de l’interlocutor de l’empresa
I. Telèfon de contacte
J. Càrrec o funció principal de
l’interlocutor de l’empresa

Director/a, gerent, propietari/ària de l’empresa o cap d’obra
Responsable de recursos humans o de personal
Responsable de prevenció de riscos laborals (no tècnic)
Responsable de prevenció de riscos laborals (tècnic)
Tècnic de prevenció de riscos laborals (no responsable)
Persona de referència en PRL (diferent dels tres anteriors)
Tècnic del SPA
Personal administratiu
Altre, sense càrrec de responsabilitat

K. Durant la visita estava present algun delegat de prevenció o
representant dels treballadors?
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CARACTERITZACIÓ DE L’EMPRESA
Caracterització de l’empresa
1. Aquesta empresa té un o diversos centres de treball?
Un únic centre de treball

Diversos centres de treball

En cas que sigui una empresa amb un únic centre de treball:
2. Quants treballadors/ores té l’empresa? .............. treballadors/ores
En cas que sigui una empresa amb diversos centres de treball:
3. Quants centres de treball té l’empresa a Catalunya? ............. centres de treball
4. Quants treballadors/ores té l’empresa en el conjunt de Catalunya?

............. treballadors/ores

5. Quants centres de treball té l’empresa en el conjunt d’Espanya? ............ centres de treball
6. Quants treballadors/ores té l’empresa en el conjunt d’Espanya? .......... treballadors/ores
7. Quina és l’activitat econòmica principal de l’empresa?
......................................................................................................................................................................................
....
En cas que sigui una empresa amb diversos centres de treball i amb d’altres activitats econòmiques diferents de
l’anterior:
7_1. Quines són les altres activitats econòmiques de l’empresa?
Activitat econòmica 2:
......................................................................................................................................................................................
Activitat econòmica 3:
......................................................................................................................................................................................
Activitat econòmica 4:
......................................................................................................................................................................................

8. En aquesta empresa es duu a terme alguna de les activitats següents (corresponents a l’annex I del RD
39/1997)?
8_1. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants en zones controlades d’acord amb el
Reial decret 53/1992, de 24 de gener, sobre protecció sanitària contra radiacions
ionitzants.

Sí

No

8_2. Treballs amb exposició a agents tòxics i molt tòxics, i concretament a agents
cancerígens, mutagènics o tòxics per a la reproducció, de primera i segona categoria,
d’acord amb el Reial decret 363/1995, de 10 de gener, que aprova el Reglament sobre
notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies
perilloses, com també el Reial decret 1078/1993, de 2 de juliol, sobre classificació,
envasat i etiquetatge de preparats perillosos i les normes de desplegament i adaptació
al progrés d’ambdues disposicions.

Sí

No

8_3. Activitats en què intervenen productes químics d’alt risc i que són objecte
d’aplicació del Reial decret 886/1988, de 15 de juliol, i les seves modificacions, sobre
prevenció de grans accidents en determinades activitats industrials.

Sí

No
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8_4. Treballs amb exposició a agents biològics del grup 3 i 4 , d’acord amb la Directiva
90/679/CEE i les seves modificacions, sobre protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb agents biològics durant la feina.

Sí

No

8_5. Activitats de fabricació, manipulació i utilització d’explosius, incloent-hi els articles
pirotècnics i altres objectes o instruments que continguin explosius.

Sí

No

8_6. Treballs propis de la mineria a cel obert i d’interior, i sondejos a la superfície
terrestre o en plataformes marines.

Sí

No

8_7. Activitats en immersió sota l’aigua.

Sí

No

8_8. Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb
risc de caiguda d’altura o sepultament.

Sí

No

8_9. Activitats en la indústria siderúrgica o en la construcció naval.

Sí

No

8_10. Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o la utilització significativa
d’aquests gasos.

Sí

No

8_11. Treballs que generin concentracions elevades de pols silici.

Sí

No

8_12. Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.

Sí

No

8 bis. A l’empresa es produeixen o s’utilitzen nanomaterials?
Sí

No ho saben

No

MODALITAT D’ORGANITZACIÓ PREVENTIVA
Modalitat d’organització preventiva
9. Quina modalitat d’organització preventiva de riscos laborals té l’empresa?
9_1. L’empresari/ària assumeix personalment la prevenció de riscos

Sí

No

9_2. L’empresari/ària ha designat un o més treballadors/ores per a aquesta tasca

Sí

No

9_3. Disposa d’un servei de prevenció propi

Sí

No

9_4. Disposa d’un servei de prevenció mancomunat

Sí

No

9_5. Disposa d’un servei de prevenció aliè

Sí

No

En cas que s’hagi designat un o més treballadors:
9_2a. Quants treballadors/ores s’han designat? ........... treballadors/ores
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Assumpció per l’empresari
10. Quines disciplines assumeix l’empresari/ària?
10_1. Seguretat en el treball

Sí

No

10_2. Higiene industrial

Sí

No

10_3. Ergonomia i psicosociologia aplicada

Sí

No

11. Quina formació màxima en prevenció de
riscos laborals té l’empresari/ària?

Tècnic de prevenció nivell superior (600 hores, màster
o grau)
Tècnic de prevenció nivell intermedi (300 hores o FP)
Tècnic de prevenció nivell bàsic (30-50 hores)
Cap dels anteriors

Treballador/s designat/s
12. Quines disciplines assumeixen el/s treballador/s designat/s?
12_1. Seguretat en el treball

Sí

No

12_2. Higiene industrial

Sí

No

12_3. Ergonomia i psicosociologia aplicada

Sí

No

12_4. Medicina del treball

Sí

No

13. Quina formació màxima en prevenció de
riscos laborals té/tenen els treballadors
designats?

Tècnic de prevenció nivell superior (600 hores, màster
o grau)
Tècnic de prevenció nivell intermedi (300 hores o FP)
Tècnic de prevenció nivell bàsic (30-50 hores)
Metge del treball
Cap dels anteriors

14. Aproximadament, en el darrer any, quina part de la jornada laboral dedica el treballador designat als
temes de seguretat i salut en el treball?
................ mitjana hores/setmana
15. Segons criteri del tècnic del CSSL, els mitjans (temps, altres funcions que desenvolupa a l’empresa,
formació...) de què disposa el treballador designat són adequats i suficients?
Sí

No
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Servei de prevenció propi (SPP)
16. Quines disciplines assumeix el SPP?
16_1. Seguretat en el treball

Sí

No

16_2. Higiene industrial

Sí

No

16_3. Ergonomia i psicosociologia aplicada

Sí

No

16_4. Medicina del treball

Sí

No

17. De quants tècnics/ques de nivell superior disposa el SPP a nivell d’empresa?
............... tècnics de nivell superior
Nombre de tècnics/ques de nivell superior i dedicació mitjana per especialitat:
Seguretat en
el treball

Higiene
industrial

Ergonomia i
psicosociologia
aplicada

Medicina del
treball

Nombre de
tècnics/ques
Dedicació setmanal

18_1. De quants tècnics/ques de nivell intermedi disposa el SPP a nivell d’empresa?
................ tècnics/ques de nivell intermedi
18_2. Dedicació mitjana dels tècnics/ques de nivell intermedi (suma d’hores setmanals de tots els
tècnics/ques de nivell intermedi):
................ hores setmanals
19_1. De quants infermers/eres del treball disposa el SPP a nivell d’empresa?
................ infermers/eres del treball
19_2. Dedicació mitjana dels infermers/eres del treball (suma d’hores setmanals de tots els infermers/eres):
................ hores setmanals

Servei de prevenció mancomunat (SPM)
Nom del SPM: ..........................................................................................................................................
Nom de l’interlocutor/a del SPM: .....................................................................................................................
Telèfon de contacte del SPM: ..........................................
20. Nombre d’empreses mancomunades (2013): ............... empreses
21. Nombre de treballadors/ores en el conjunt d’empreses mancomunades (2013):
............... treballadors/ores
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22. Quines disciplines assumeix el SPM?
22_1. Seguretat en el treball

Sí

No

22_2. Higiene industrial

Sí

No

22_3. Ergonomia i psicosociologia aplicada

Sí

No

22_4. Medicina del treball

Sí

No

23. De quants tècnic/ques de nivell superior disposa el SPM?
............... tècnics/ques de nivell superior
Nombre de tècnics/ques de nivell superior i dedicació mitjana per especialitat:
Seguretat en el
treball

Higiene
industrial

Ergonomia i
psicosociologia
aplicada

Medicina del
treball

Nombre
tècnics/ques
Dedicació setmanal

24_1. De quants tècnics/ques de nivell intermedi disposa el SPM?
................ tècnics/ques de nivell intermedi
24_2. Dedicació mitjana dels tècnics/ques de nivell intermedi (suma d’hores setmanals de tots els tècnics/ques
de nivell intermedi) a nivell de SPM:
................ hores setmanals
25_1. De quants infermers/eres del treball disposa el SPM?
................ infermers/eres del treball
25_2. Dedicació mitjana dels infermers/eres del treball (suma d’hores setmanals de tots els infermers/eres) a
nivell de SPM:
................ hores setmanals

Servei de prevenció aliè (SPA)
26. Quines disciplines s’han contractat al SPA?
26_1. Seguretat en el treball

Sí

No

26_2. Higiene industrial

Sí

No

26_3. Ergonomia i psicosociologia aplicada

Sí

No

26_4. Medicina del treball

Sí

No

27. Quantes hores presencials ha dedicat el SPA a l’empresa l’any 2013 (sense comptar exàmens de salut, ni
activitats formatives)?
................ hores presencials
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28. Quines activitats preventives estan contractades actualment al SPA?
28_1. Pla de prevenció i elaboració de la documentació del sistema de gestió de
la prevenció

Sí

28_2. Avaluació de riscos laborals

Sí

28_3. Revisió de l’avaluació de riscos davant noves situacions de treball o
després d’un accident de treball

Sí

No

28_4. Planificació de l’activitat preventiva

Sí

No

28_5. Investigació d’accidents de treball o altres danys a la salut

No
,

No

Sí, tots

Sí, només greus

No

28_6. Control de l’eficàcia de les mesures preventives

Sí

No

28_7. Revisions mèdiques

Sí

No

28_8. Estudis epidemiològics de vigilància de la salut

Sí

No

28_9. Mesures d’actuació davant emergències

Sí

No

28_10. Formació de les persones treballadores

Sí

No

28_11. Informació sobre els riscos i les mesures preventives a les persones
treballadores

Sí

No

28_12. Mesuraments higiènics

Sí

No

28_13. Estudis ergonòmics

Sí

No

28_14. Estudis psicosocials

Sí

No

28_15. Estudis d’adequació d’equips de treball (RD 1215/1997)

Sí

No

28_97. Altres. Especificar: ............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.
29. L’empresa controla que l’execució d’aquestes activitats s’ajusti al contracte?
Sí

No
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ACTIVITATS PREVENTIVES
Activitats preventives
30. Quines de les activitats preventives següents s’han dut a terme en aquesta empresa?
30_1. Elaboració del pla de prevenció

Sí, específic

Sí, genèric

En cas que s’hagi elaborat pla de prevenció:
30_1_1. L’empresa ha difós la seva política en PRL entre els treballadors
(pla de prevenció)

No

Sí

No

30_2. Avaluació de riscos laborals

Sí

No

30_3. Planificació de l’activitat preventiva

Sí

No

30_4. Programació anual de l’activitat preventiva (any 2013)

Sí

No

30_5. Memòria anual d’activitats preventives (any 2012 o 2013)
30_6. Investigació de danys a la salut (accidents i malalties d’origen laboral)
(anys 2012-2013)

Sí
Sí

No
No

No s’han detectat danys

30_7. Activitats relacionades amb la medicina del treball (exàmens de salut,
estudis epidemiològics, etc.) (any 2013)

Sí

No

30_8. Mesures d’emergència (pla d’emergències, pla d’evacuació, simulacres,
manteniment extintors, etc.)

Sí

No

30_9. Elaboració d’un protocol d’actuació davant la comunicació d’embaràs o
lactància natural per part d’una treballadora

Sí

No

Sí

No

30_10. Adaptació o canvi de lloc de treball per evitar riscos en situació d’embaràs,
lactància natural i altres treballadors/ores especialment sensibles (any 2013)
30_11. Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
30_12. Desenvolupament de mesures específiques relacionades amb la seguretat viària

No s’han donat
aquestes situacions
Sí

No
Sí

No

30_12_1. Es disposa de pla de mobilitat

Sí

No

30_12_2. Es disposa de pla de seguretat viària

Sí

No

30_12_3. Les mesures realitzades estan integrades a l’avaluació de riscos i a la
planificació d’activitats preventives?

Sí

No

En cas que s’hagin realitzat mesures de seguretat viària:

30_12_4. Aquestes mesures estan dirigides a:
Desplaçaments in itinere

Desplaçaments en missió

Tant desplaçaments in itinere com en missió
30_13. Formació en matèria de seguretat i salut laboral als treballadors/ores

Sí

No

30_14. Informació de prevenció de riscos laborals als treballadors/ores

Sí

No
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30_97. Altres. Especificar: ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Avaluació de riscos
31. Quins dels riscos següents s’han avaluat a l’empresa i any de la darrera avaluació
31_1. Riscos de seguretat (relacionats amb accidents de treball: característiques
del centre, equips de treball, energies i instal·lacions, productes i substàncies)

Sí, específica
Sí, genèrica

No

Any: ...................
31_2. Riscos higiènics (relacionats amb factors ambientals: biològics, físics,
químics)

Sí, específica
Sí, genèrica

No

Any: ...................
31_3. Riscos ergonòmics (relacionats amb requeriments físics: exigències
físiques i adaptació treball-persona)

Sí, específica
Sí, genèrica

No

Any: ...................
31_4. Riscos psicosocials (relacionats amb l’organització del treball)

Sí, específica
Sí, genèrica

No

Any: ...................
En cas d’haver avaluat els riscos de cada especialitat:
32. Quines metodologies s’han utilitzat per fer l’avaluació de...?
32_1. Riscos de seguretat:
Met.1: ........................................ Met.2: ......................................... Met.3: ........................................
32_2. Riscos higiènics:
Met.1: ........................................ Met.2: ......................................... Met.3: ........................................
32_3. Riscos ergonòmics:
Met.1: ........................................ Met.2: ......................................... Met.3: ........................................
32_4. Riscos psicosocials:
Met.1: ........................................ Met.2: ......................................... Met.3: .......................................
En cas que arran de l’avaluació es detecti que persisteix el risc:
33. S’han planificat mesures relacionades amb...?
33_1. Riscos de seguretat

Sí

No

33_2. Riscos higiènics

Sí

No

33_3. Riscos ergonòmics

Sí

No

33_4. Riscos psicosocials

Sí

No
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En cas d’haver planificat mesures:
34. S’han executat les mesures planificades?
34_1. Riscos de seguretat

Sí, totes

En part

No, cap

34_2. Riscos higiènics

Sí, totes

En part

No, cap

34_3. Riscos ergonòmics

Sí, totes

En part

No, cap

34_4. Riscos psicosocials

Sí, totes

En part

No, cap

35. Segons criteri del tècnic del CSSL, cal actualitzar l’avaluació de riscos?

Sí

No

36. S’han detectat llocs de treball o aspectes sense avaluar?

Sí

No

37. L’avaluació de riscos recull llocs de treball amb risc per a les treballadores
embarassades o en situació de lactància natural?

Sí

No

38. Es disposa de llistat de llocs de treball exempts de risc per a l’embaràs i la lactància
natural?

Sí

No

39. L’avaluació de riscos recull els llocs de treball amb riscos per als treballadors/ores
especialment sensibles?

Sí

No

40. L’avaluació de riscos indicava la necessitat d’utilitzar EPI?

Sí

No

En cas que s’hagin d’utilitzar EPI:
40_1. Disposen els treballadors dels EPI adequats i necessaris?
Tots

Gairebé tots

Alguns

Gairebé cap

Cap

40_2. Hi ha registres que assegurin que s’han entregat els EPI?
Tots

Gairebé tots

Alguns

Gairebé cap

Cap

Agents químics
41_1. S’efectua un control periòdic de les concentracions dels agents
químics?

Sí

41_2. Es disposa de les fitxes de seguretat dels productes químics
que s’empren?

Sí

No

No hi ha exposició a agents químics
No

No hi ha exposició a agents químics

Equips de treball i instal·lacions
42. S’han adquirit equips de treball nous en els darrers 3 anys?

Sí

No

En cas que s’hagin adquirit equips nous:
42_1. Portaven marcatge CE?

Tots

Gairebé tots

Alguns

Gairebé cap

Cap

42_2. Anaven acompanyats d’una declaració CE de conformitat amb la Directiva corresponent?
Tots

Gairebé tots

Alguns

Gairebé cap
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42_3. Portaven manual d’instruccions en castellà o català?
Tots

Gairebé tots

Alguns

Gairebé cap

Cap

42_4. S’ha consultat/informat l’organització preventiva abans de renovar l’equip de treball?
Sempre

Moltes vegades

De vegades

Només algunes vegades

43. S’efectua manteniment periòdic de les parts crítiques de les instal·lacions?

Sí

Mai
No

Mesures d’emergència
44_1. S’ha elaborat pla d’emergències?

Sí

No

44_2. S’han adoptat mesures de primers auxilis i assistència mèdica als accidentats?

Sí

No

44_3. S’han adoptat mesures de lluita contra incendis?

Sí

No

44_4. S’han adoptat mesures d’evacuació dels treballadors?

Sí

No

44_5. S’ha designat un equip d’emergències?

Sí

No

44_6. S’ha donat formació a l’equip d’emergències?

Sí

No

44_7. S’ha posat a disposició de l’equip d’emergències el material necessari?

Sí

No

44_8. S’han organitzat relacions amb serveis externs a l’empresa per garantir el
funcionament adequat i eficaç del pla d’emergències?

Sí

No

44_9. S’ha realitzat algun simulacre d’emergències en els darrers 2 anys?

Sí

No

Sí

No

45_2_1. Informar sobre els riscos propis del treball als treballadors que en depenen

Sí

No

45_2_2. Instruir els treballadors sobre l’ús correcte de les mesures preventives implantades

Sí

No

45_2_3. Fer el seguiment periòdic de l’eficàcia de les mesures preventives

Sí

No

45_2_4. Controlar i exigir l’eficàcia del compliment de les mesures preventives als seus
treballadors

Sí

No

45_2_5. Efectuar (o participar en) la investigació dels accidents de la seva àrea

Sí

No

45_2_6. Consultar amb els seus treballadors les millores que s’han d’introduir en PRL

Sí

No

45_3. Hi ha a l’empresa algun sistema per canalitzar els advertiments sobre perills,
suggeriments o propostes de millora formulades pels treballadors en matèria de PRL?

Sí

No

Integració de la prevenció de riscos laborals a l’empresa
45_1. La línia jeràrquica té establertes obligacions quant a la PRL?
45_2. Els comandaments tenen entre les seves funcions:
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Investigació de danys a la salut
46. Indiqueu el nombre d’accidents de treball amb baixa i sense baixa (exclosos in itinere) i malalties d’origen
laboral a l’empresa dels darrers 2 anys (2012-13):
46_1. Accidents no mortals (amb baixa o sense): ................
46_1_1. Quants dels anteriors s’han investigat? ................
46_2. Accidents mortals:

................

46_2_1. Quants dels anteriors s’han investigat? ..............
46_3. Sospites de malalties d’origen laboral:

................

46_3_1. Quantes de les anteriors s’han investigat? ..............
46_3_2. Quantes s’han confirmat com a:

Malalties professionals ..............
Malalties relacionades amb el treball ..............

46 bis. S’han proposat mesures arran d’un accident de treball o malaltia d’origen laboral?
Sí

No

No hi ha hagut danys a la salut en els darrers 2 anys

Formació i informació
En cas que s’hagi realitzat formació als treballadors/ores:
47. Quants treballadors/ores han rebut formació sobre seguretat i salut laboral relacionada amb els riscos del
seu lloc de treball o funció?
................ treballadors/ores
En cas que hi hagi treballadors que han rebut formació:
47_1. Tipus de formació que s’ha impartit:
47_1_1.

Genèrica

Específica

Genèrica i específica

47_1_2.

Teòrica

Pràctica

Teòrica i pràctica

47_2. Durada de la formació .............. hores
47_3. Quina és la forma més habitual d’impartir la formació:
Presencialment

A distància

Qüestionari

Presencialment i a distància

47_4. Tenen els comandaments intermedis formació específica en PRL?

Sí

No

En cas que s’hagi informat els treballadors sobre aspectes de PRL:
48_1. Quants treballadors/ores han rebut informació dels riscos específics dels seu lloc de treball?
................ treballadors/ores
48_2. Quants treballadors/ores han rebut informació sobre les mesures preventives que s’han d’aplicar?
................ treballadors/ores
48_3. Quants treballadors/ores han rebut informació sobre les mesures establertes al pla d’emergències?
................ treballadors/ores
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49_1. S’informa els treballadors/ores sobre els possibles efectes perjudicials dels agents químics?
Sí
No
No hi ha exposició a agents químics
49_2. S’informa els treballadors/ores sobre com manipular les substàncies o productes químics de manera
segura?
Sí
No
No hi ha exposició a agents químics
49_3. Com s’informa els treballadors/ores dels aspectes anteriors?
Per escrit

Verbalment

No s’informa

Verbalment i per escrit

No hi ha exposició a agents químics

Medicina del treball
50. Quines de les activitats següents s’han dut a terme a l’empresa:
50_1. Oferiment d’exàmens de salut als treballadors/ores (any 2013)
En cas que s’hagin ofert exàmens de salut:
50_1_1. Són específics per al lloc de treball?

Sí

No

50_1_2. Estan protocol·litzats?

Sí

No

Sí

No

50_1_3. Estan definits els llocs de treball en què la vigilància de la salut és obligatòria?

Sí

No

Sí

No

En cas que no s’hagi establert obligatorietat:
50_1_3a. S’hauria d’haver fet (segons casos recollits a l’art. 22 Llei 31/1995)?

50_1_4. S’utilitzen els resultats dels exàmens de salut per valorar l’efectivitat de les mesures implementades?
Sí

No

50_1_5. S’han establert exàmens de salut específics a les persones treballadores especialment sensibles i a les
treballadores embarassades o en situació de lactància natural?
50_2. Exàmens de salut (inicials, periòdics, especials) realitzats el 2013?

Sí

No

............. exàmens

En cas d’haver fet exàmens de salut:
50_2_1. Com s’informa les persones treballadores dels resultats dels seus exàmens?
Per escrit

Verbalment

Verbalment i per escrit

No s’informa

50_3. Detecció de persones treballadores especialment sensibles? (any 2013)

Sí

No

50_4. Proposta d’adaptació o canvi del lloc de treball derivats dels resultats dels exàmens de
salut (treballadors especialment sensibles)? (any 2013)

Sí

No

50_5. Proposta d’adaptació o canvi del lloc de treball en cas de
situació d’embaràs o lactància natural? (any 2013)

Sí

No

No s’han donat aquestes situacions

50_6. Anàlisis epidemiològiques (estudis que relacionen les condicions de treball amb
indicadors de salut)? (any 2013)
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50_7. Estudis d’absentisme per malaltia comuna, per detectar possibles causes de risc
laboral no avaluades? (any 2013)

Sí

No

50_8. Campanyes de vacunacions específiques? (any 2013)

Sí

No

50_9. Campanyes de promoció de la salut (consum de drogues, sedentarisme, etc.) (any
2013)

Sí

No

50_10. Formació als treballadors/ores en matèria de salut relacionada amb el seu treball

Sí

No

50_11. Informació als treballadors/ores en matèria de salut relacionada amb el seu treball

Sí

No

50_12. L’empresari disposa de documentació sobre els procediments d’actuació específics de vigilància de la
salut que s’apliquen a certs llocs de treball, en cas de treballadors especialment sensibles, embaràs o
lactància natural o sobre l’existència d’exàmens de salut obligatoris?
Tota

Gairebé tota

Alguna

Gairebé cap

Cap

51. La planificació preventiva de la vigilància de la salut està integrada amb la resta
d’activitats preventives de l’empresa?

Sí

No

PARTICIPACIÓ I CONSULTA
Participació i consulta
52. En aquesta empresa hi ha delegats/ades de prevenció?

Sí

No

En cas que hi hagi delegats de prevenció:
52_1. Quants delegats de prevenció té l’empresa a nivell de Catalunya?

.............. delegats/ades

En cas d’empreses amb centres de treball fora de Catalunya:
52_2. Quants delegats de prevenció té l’empresa a nivell d’Espanya?

............ delegats/ades

52_3. Quants delegats dels que hi ha actualment a l’empresa han rebut formació relacionada amb el
desenvolupament de les seves funcions?

............ delegats amb formació

52_4. Els delegats de prevenció tenen accés a la documentació de seguretat i salut laboral de l’empresa
(avaluació de riscos, informes, resultats mesuraments, informe conclusions de vigilància de la salut, etc.)
Sí, i poden disposar de còpies de la documentació

Sí, poden consultar-la, però no disposen de còpies

No tenen accés a la documentació, però se’ls informa verbalment

No se’ls informa

53. Sobre quins dels aspectes següents relacionats amb la seguretat i salut laboral es consulta les persones
treballadores o delegats de prevenció:
53_1. Planificació i organització de la feina relacionada amb seguretat i salut laboral

Sí

No

53_2. Organització i desenvolupament de les mesures preventives i altres activitats de
protecció de la salut

Sí

No

53_3. Mesures d’emergència

Sí

No
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53_4. Designació de treballadors encarregats de les mesures d’emergència

Sí

No

53_5. Procediments d’informació i documentació (riscos específics i exàmens de salut)

Sí

No

53_6. Projecte i organització de la formació en matèria preventiva

Sí

No

53_7. Introducció de noves tecnologies

Sí

No

53_8. Elecció d’equips de treball (inclou EPI)

Sí

No

53_9. Determinació i adequació de les condicions de treball

Sí

No

53_10. Impacte dels factors ambientals

Sí

No

53_11. Avaluació de riscos

Sí

No

53_97. Altres (evitar aquesta resposta en la mesura en què sigui possible). Especificar:
.....................................................................................................................................................................................

Comitè de seguretat i salut (CSS)
En cas d’empreses amb un únic centre de treball:
54_1. Hi ha comitè de seguretat i salut?

Sí

No

54_1_1. Amb quina periodicitat es va reunir el CSS durant el 2013?
Mensual

Bimensual

Trimestral

Quadrimestral

Semestral

Anual

En cas d’empreses amb diversos centres de treball:
54_2. Quants comitès de seguretat i salut hi ha a l’empresa? .............. comitès
54_2_1. Amb quina periodicitat es van reunir els CSS durant el 2013?
Mensual

Bimensual

Trimestral

Quadrimestral

Semestral

Anual

En cas d’empreses amb comitè de seguretat i salut:
55. Quins temes es van tractar en el si del comitè de seguretat i salut el 2013?
55_1. Elaboració i avaluació de plans i programes de prevenció de riscos laborals

Sí

No

55_2. Elecció de la modalitat d’organització preventiva de l’empresa

Sí

No

55_3. Gestió realitzada pel servei de prevenció aliè

Sí

No

55_4. Organització del treball i de les activitats de protecció i prevenció

Sí

No

55_5. Propostes per evitar riscos i millorar les condicions de treball i reduir deficiències

Sí

No

55_6. Introducció de noves tecnologies

Sí

No

55_7. Danys produïts a la salut dels treballadors/ores

Sí

No

55_8. Informació sobre els resultats de la vigilància de la salut (aptitud i mesures específiques)

Sí

No
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55_9. Mesures d’emergència

Sí

No

55_10. Formació

Sí

No

55_97. Altres. Especificar: ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...

COORDINACIÓ EMPRESARIAL
Coordinació empresarial
56. Al vostre centre o centres de treball accedeixen treballadors d’altres empreses?

Sí

No

En cas que SÍ hi accedeixin treballadors d’altres empreses:
56_1. S’informa la resta d’empresaris concurrents sobre els riscos propis del centre de treball?
Sí

No

56_2. Es donen instruccions a la resta d’empresaris concurrents per prevenir els riscos existents al centre de
treball que puguin afectar els treballadors i les mesures que s’han d’aplicar en situació d’emergència?
Sí

No

57. S’han contractat activitats corresponents a la pròpia activitat a d’altres empreses, o treballadors externs
en el darrer any (2013)?
Sí

No

En cas que SÍ s’hagin subcontractat activitats:
57_1. Eren d’una empresa subcontractada?

Sí

No

57_1_1. Nombre de treballadors/ores corresponents a empreses subcontractades: ......................
57_2. Eren autònoms?

Sí

No

57_2_1. Nombre de treballadors/ores autònoms: ......................
57_3. Eren treballadors/ores contractats per mitjà d’una ETT?

Sí

No

57_3_1. Nombre de treballadors/ores d’ETT: ......................
57_4. Es vigila el compliment de la normativa de prevenció per part d’empreses contractades i subcontractades?
Sí

No

57_5. Es sol·licita a les empreses contractades o subcontractades que acreditin per escrit l’avaluació de riscos i
la planificació de la seva activitat preventiva?

Sí

No

57_6. Es sol·licita a les empreses contractades o subcontractades que acreditin per escrit que han complert les
seves obligacions en matèria d’informació i formació?

Sí

No

Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2014

54

58. Es donen situacions de concurrència empresarial?

Sí

No

En cas que SÍ que es donin situacions de concurrència empresarial:
Quines mesures de coordinació ha dut a terme l’empresa (any 2013):
58_1. Intercanvi d’informació preventiva i de comunicacions entre les empreses concurrents
Sí, i hi ha procediment escrit

Sí, però sense procediment escrit

No es realitza

58_2. Reunions periòdiques entre les empreses concurrents
Sí, i hi ha procediment escrit

Sí, però sense procediment escrit

No es realitza

58_3. Reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut o, si no n’hi ha, dels empresaris/àries amb els
delegats/ades de prevenció
Sí, i hi ha procediment escrit

Sí, però sense procediment escrit

No es realitza

Sí, però sense procediment escrit

No es realitza

58_4. Impartició d’instruccions
Sí, i hi ha procediment escrit

58_5. Establiment de mesures específiques, protocols d’actuació o procediments de manera conjunta
Sí, i hi ha procediment escrit

Sí, però sense procediment escrit

No es realitza

58_6. Presència de recursos preventius de les empreses concurrents
Sí, i hi ha procediment escrit

Sí, però sense procediment escrit

No es realitza

58_7. Designació d’un o més coordinador/s d’activitats preventives
Sí, i hi ha procediment escrit

Sí, però sense procediment escrit

No es realitza

58_97. Altres. Especificar: .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....

AUDITORIA I CONTROL DE L’ORGANITZACIÓ PREVENTIVA
Auditoria i control de l’organització preventiva
Contestar en cas que la modalitat d’organització preventiva de l’empresa inclogui recursos propis (assumpció
per l’empresari, treballador/s designat/s, SPP o SPM):
En cas que l’empresa tingui 50 treballadors o menys i no realitzi activitats de l’annex I del RD 39/1997:
59. S’ha comunicat a l’autoritat laboral l’exempció de l’auditoria del sistema de prevenció de riscos
laborals?
Sí
No
Si no s’ha comunicat exempció d’auditoria, l’empresa té més de 50 de treballadors o realitza activitats de
l’annex I del RD 39/1997:
60. S’ha realitzat alguna auditoria del sistema de prevenció de riscos laborals?

Sí

No

En cas que s’hagi realitzat una auditoria:
61. En quina data es va realitzar la darrera auditoria? (dd/mm/aaaa): ...................................
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VALORACIÓ SPA
Valoració del servei de prevenció aliè (SPA)
62. En termes generals, quin és el grau de satisfacció de l’empresa amb les actuacions següents del servei de
prevenció aliè:
62_1. Facilitat per fer consultes
Molt satisfeta

Satisfeta

Indiferent

Poc satisfeta

Gens satisfeta

Indiferent

Poc satisfeta

Gens satisfeta

Indiferent

Poc satisfeta

Gens satisfeta

Satisfeta

Indiferent

Poc satisfeta

Gens satisfeta

Satisfeta

Indiferent

Poc satisfeta

Gens satisfeta

62_2. Rapidesa en les seves respostes
Molt satisfeta

Satisfeta

62_3. Compliment de les activitats contractades
Molt satisfeta

Satisfeta

62_4. Compliment de la planificació establerta
Molt satisfeta
62_5. Temps de dedicació
Molt satisfeta

62_6. Aplicabilitat de les solucions i mesures preventives recomanades
Molt satisfeta

Satisfeta

Indiferent

Poc satisfeta

Gens satisfeta

OBSERVACIONS:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ANNEX II. Acrònims utilitzats en l’informe
CCAE-09: Codi català d’activitats econòmiques
CCC: Codi de compte de cotització
CSS: Comitè de seguretat i salut
CSSL: Centre de Seguretat i Salut Laboral
CT: Centre de treball
DP: Delegat de prevenció
EA: Assumpció per part de l’empresari de la gestió de la PRL
ECCT: Enquesta Catalana de Seguretat i Salut Laboral
EPI: Equips de protecció individual
ETT: Empresa de treball temporal
IC95%: Interval de confiança al 95%
NIF: Número d’identificació fiscal
PRL: Prevenció de riscos laborals
RD: Reial decret
SGSSL: Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
SPA: Servei de prevenció aliè
SPM: Servei de prevenció mancomunat
SPP: Servei de prevenció propi
SSL: Seguretat i salut laboral
TD: Treballador designat
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